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E D I T O R I A L 
 

 Multă vreme am crezut că şahul este cel mai nimerit joc pentru 

dezvoltarea gândirii tactice şi strategice. Aceasta până am descoperit un alt joc, 

originar din Orientul Îndepărtat, anume GO. În aparenţă ambele presupun 

planificarea forţelor, desfăşurarea lor, alegerea formei de luptă (apărare sau 

ofensivă), obţinerea superiorităţii de forţe şi mijloace ca urmare a aplicării unei 

strategii superioare faţă de cea a adversarului şi în sfârşit, obţinerea victoriei. 

Totuşi între ele este o diferenţă majoră. La şah scopul este distrugerea inamicului 

prin capturarea pieselor şi anihilarea regelui. La GO scopul este câştigarea 

terenului inamicului prin înconjurarea completă a forţelor acestuia şi eliminarea 

lor de pe tablă. Extrapolând la nivel geopolitic, putem spune că şahul oglindeşte 

modul de ducere a luptei armate până la sfârşitul secolului XX, iar GO-ul 

reprezintă viitorul conflictelor armate între puterile globale. Un viitor război între 

marile puteri nu exclude lupta clasică, caracterizată prin nimicirea reciprocă a 

forţelor şi  distrugerea mijloacelor, dar accentul va fi pus pe realizarea 

superiorităţii tehnologice, de artă militară şi de poziţionare strategică, astfel  încât 

scopul să fie atins cu cât mai puţine pierderi şi cu un câştig material cât mai mare. 

Ca şi în cazul jocului de GO, scopul războiului modern nu este anihilarea 

completă a inamicului, ca pe timpul Hoardei de Aur, ci anihilarea voinţei sale de a 

lupta şi astfel obţinerea controlului asupra resurselor, bogăţiilor sale şi a deciziilor 

sale politice. În acest caz, interesul naţional este înlocuit cu interesul general care 

de fapt este un eufemism pentru interesul hegemonului. 

 Partea optimistă a acestei evoluţii în arta militară este aceea că putem 

spera că o eventuală confruntare nucleară poate fi evitată pe motive raţionale. 

Partea negativă este aceea că, din timp în timp, imperiile globale au prostul obicei 

de a se încăiera între ele, iar în astfel de situaţii raţiunea poate dispare, fiind 

înlocuită cu  fatidica formulă „dacă nu eu, nimeni”. 

 Un singur lucru mai doresc să adaug aici, anume că imperiile nu dispar ca 

urmare a instabilităţii interne, crizelor economice, manifestării naţionalismului la 

popoarele încorporate în imperiu; acestea sunt elemente importante, dar nu 

determinante. Imperiile dispar sub loviturile altor  imperii care doresc să le ia 

locul sau, mai bine spus, imperiile dispar ca urmare a pierderii unor războaie 

majore purtate împotriva altor imperii. Aşa s-a întâmplat cu imperiile Otoman, 

Habsburgic, Rus (ţarist şi comunist), cu al Treilea Reich. 

Franţa şi Marea Britanie încă mai au ceva colonii, cât despre Rusia nu ştim 

dacă şi-a spus ultimul cuvânt deoarece, istoric vorbind, Rusia ori a cucerit ori a 

fost cucerită. Când a fost cucerită, total sau parţial, a reuşit ca în scurt timp să-şi 

revină şi să-şi reclădească imperiul. Astfel, în secolul al XII-lea şi jumătate din 

secolul al XIII-lea a fost cucerită de tătari; în secolul al XVII-lea a suferit 

amputări teritoriale din partea polonezilor şi suedezilor; la începutul secolului al 
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XIX-lea Napoleon a ajuns la Moscova; la sfârşitul Primului Război Mondial şi 

după Revoluţia din Octombrie 1917 imperiul ţarist s-a prăbuşit lăsând locul 

sovietelor care au reclădit urgent imperiul, urmând ca după cel de-al Doilea 

Război Mondial, Imperiul Sovietic să ajungă o superputere globală. Această 

capacitate de regenerare naşte teama multor popoare din Europa şi Asia că 

Imperiului Rus nu şi-a spus ultimul cuvânt, că acesta ar putea reapare în viitor sub 

altă formă. Oricum, gândirea geopolitică s-a adaptat din mers şi putem întâlni tot 

mai des în lucrările de specialitate denumiri ca „Eurasia”, ca o anticipare a unei 

noi forme de existenţă a Imperiului Rus, sau de „peninsula Europa”, pentru a 

sugera dezechilibrul geopolitic între Eurasia şi Europa. 

Revenind la comparaţia geopoliticii contemporane cu jocul de GO, putem 

spune că  în prezent asistăm la prima fază a unei viitoare confruntări sistemice, 

aceea a poziţionării cât mai avantajoase a forţelor viitorilor adversari şi la 

cristalizarea alianţelor pentru viitoarea confruntare. Această fază nu duce 

obligatoriu la următoarea, fiind în esenţa ei una pregătitoare, de evitare a 

surprinderii strategice şi, eventual, de descurajare a adversarului. 

 Nu intenţionez să demonstrez această opinie făcând turul mapamondului, 

ci o să mă refer la o iniţiativă recentă care s-a bucurat de mare atenţie din partea 

analiştilor politico-militari, dar şi a presei şi care priveşte şi România. Este vorba 

de „Iniţiativa celor Trei Mări” lansată de preşedintele SUA, Donald Trump, pe 

timpul vizitei sale la Varşovia (06.07.2017). 

 Concret, această iniţiativă vizează spaţiul dintre Marea Baltică, Marea 

Neagră şi Marea Adriatică, areal ocupat de Ţările Baltice, Polonia, Slovacia, 

Ungaria, România, Bulgaria şi ţările din Balcani. Deci ne referim la fostul 

„cordon sanitar” devenit astăzi „intermarium”, care constituie, aşa cum a 

constituit şi în trecut, o zonă tampon între Europa de Vest şi Federaţia Rusă, 

eventual Turcia. În actuala formă, elementele forte ale acestei centuri, cel puţin 

din punct de vedere militar,  sunt reprezentate de Polonia şi România, ceea ce este 

cam puţin pentru a descuraja eventualele intenţii agresive ale Rusiei. Aceasta 

înseamnă că pasul următor va fi acela de a coagula acest spaţiu. Acceptând 

această logică putem avea în vedere o serie de candidaţi pentru aderare la acest 

proiect politic. Ungaria, care a adoptat până în prezent o atitudine dubioasă, 

încercând să fie concomitent şi de partea Occidentului şi de partea Rusiei (o 

atitudine oarecum tradiţională a politicii externe maghiare), probabil va fi tentată 

să intre în acest proiect. Croaţia şi Slovenia pot fi următoarele candidate, mai cu 

seamă că acest proiect a avut la bază o iniţiativa polono - croată. Cu Serbia va fi 

ceva mai greu datorită legăturile sale tradiţionale cu Rusia. Chiar dacă poporul 

sârb nu este dispus să uite aşa uşor trecutul apropiat, este totuşi de aşteptat ca 

elitele politice sârbe să dea dovadă de suficientă maturitate şi să plaseze ţara pe un 

traseu european şi euroatlantic. În fine, Austria care, în opinia mea, este cheia de 

boltă a acestui aranjament politic. În primul rând, Austria este cea mai prosperă 
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ţară din regiune, cu cel mai mare nivel de dezvoltare economică şi instituţională. 

De asemenea, Imperiul Habsburgic, în mod tradiţional a jucat rolul de 

contrapondere, de puternică zonă de frontieră militară în faţa expansionismului 

rusesc şi otoman, uneori şi german şi francez. Imperiul Habsburgic a rezistat 600 

de ani deoarece în Europa întotdeauna s-a simţit nevoia unei  puteri interpusă între 

Est şi Vest; şi a rezistat numai 600 de ani deoarece acest imperiu, această 

federaţie, trebuia să fie puternică, unita,  prosperă şi echitabilă, ceea ce Austria nu 

era. 

Intermarium, ca o construcţie politică, militară şi economică, ar trebui să 

fie mult mai mult decât un „cordon sanitar” al Europei. Actuala formulă convine 

atât Bruxelles-ului, care se pare că nu are capacitatea de a conduce o Europă cu 

mai multe nivele de dezvoltare şi cu un naţionalism în creştere, alimentat tocmai 

de aplicarea unor politici europene neadecvate, antinaţionale, dar şi SUA, care ar 

delega astfel conducerea unei zone dificile către o putere regională, fără însă să 

piardă controlul asupra ei, menţinând şi un anumit nivel de confruntare, cu 

precădere economică, între Vestul şi Centrul Europei. 

Trebuie menţionat cu claritate că „Iniţiativa celor Trei Mări” reprezintă o 

alianţă militară, având un model istoric (Imperiul Habsburgic) modernizat 

(partenerii sunt ţări naţionale), cu importante componente economice în domenii 

precum transporturile, energia, rute comerciale etc. Se pare că, în sfârşit, 

Occidentul a înţeles că are obligaţia morală să se ocupe şi de prosperitatea ţărilor 

din Centrul şi Estul Europei, că nu poate să ceară unor popoare secătuite de 

experienţa comunistă, decepţionate de multele aspecte negative apărute după 

revenirea acestora la calea de dezvoltarea democratică şi liberală, sărăcite material 

şi spiritual de toate experimentele la care au fost supuse, să lupte cu convingere la 

graniţele Occidentului pentru a-l apăra. 

Acesta ar fi un gest frumos, dar nu trebuie să uităm că democraţiile 

europene nu au în genă altruismul şi recunoştinţa, de aceea, personal, sunt de 

acord cu analiştii care afirmă că este nevoie de intervenţia fermă a SUA pentru a 

îndrepta actuala stare de lucruri. 

Probabil că nici americanii nu sunt departe de comportamentul vest – 

europenilor, dar măcar la ei te poţi aştepta să fie corecţi în business, cu atât mai 

mult cu cât acesta se cheamă securitate. 

 În ceea ce priveşte România, este clar că această iniţiativă este benefică şi 

poate crea mult aşteptata ocazie de redresare naţională. Sunt analişti care 

consideră această iniţiativă americană un Plan Marshall II pentru Europa de Est, 

ceea ce poate fi adevărat în mare parte…dacă se va materializa. 

De asemenea, trebuie să înţelegem că nimic nu va fi pe gratis şi că pentru a 

ne realiza interesele naţionale va trebui să evaluăm foarte bine ce ni se cere şi mai 

ales, ce cerem în schimb. Trebuie să ne definim clar interesele naţionale şi să nu 

facem compromisuri în privinţa realizării lor. Oricum, ceea ce vom da este mult 
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mai mult şi mai important decât ce vom primi dar altfel se pare că nu se poate. 

Cinismul şi-a schimbat denumirea în secolul XIX în „realpolitik”, iar acum se 

cheamă „America first”. 

 O ultimă concluzie. 

 Este foarte greu să anticipăm dacă această iniţiativă se va materializa sau 

nu. Sunt foarte multe necunoscute privind adeziunea unor ţări vizate de aceasta 

(Bulgaria, Serbia etc.); sunt divergenţe istorice atât între ţările care vor face parte 

din acest proiect, dar şi la nivelul Uniunii Europene, din partea ţărilor dezvoltate 

din Vest care se vor vedea concurate de Est şi, mai important decât toate celelalte 

obstacole, va fi obstrucţia Federaţiei Ruse care se va simţi vizată direct, economic 

şi militar, de această iniţiativă. 

 România va avea nevoie de oameni de stat nu de politicieni. 

  

 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

PREŞEDINTELE ADMRR „Al.I. CUZA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O R I Z O N T U R I   G E O P O L I T I C E 
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COORDONATELE GPS 

– INTERES MAJOR AL CONFRUNTĂRILOR DE SECURITATE ALE 

VIITORULUI – 

 

Gl.mr.(r) Adriean PÂRLOG 

 
 Jamming just causes the receiver to die, spoofing 

causes the receiver to lie (Bruiajul GPS determină doar 

„moartea” receptorilor, „ironizarea” GPS determină 

receptorul să mintă) 

 

 În ziua de 22 iunie 2017, Administrația 

Maritimă a SUA a solicitat navelor ce se aflau în 

bazinul Mării Negre să manifeste prudență în legătură 

cu corectitudinea informațiilor oferite de sistemele 

GPS aflate la bordul acestora
1
. 

Informația era urmare a unui raport înaintat de 

comandantul unei nave comerciale americane aflată 

în portul Novorossik, care a descoperit că sistemul 

GPS aflat la bordul navei sale indica că, de fapt, nava 

se afla pe uscat, mai exact, pe aeroportul Gelendzhik, 

la aproximativ 32 km. de locaţia reală a navei. În 

urma unei cereri de verificare a incidentului adresată 

altor comandanți de nave aflate în zona aceluiaș port, 

peste 20 dintre aceștia au indicat aceleași coordonate, 

proprii aeroportului (vezi fotografia alăturată). 

 Este evident disconfortul produs de nefuncționarea corectă a sistemelor 

GPS pentru navigatori, care se vedeau astfel nevoiți sa-și reînoiască urgent 

cunoștințele și deprinderile practice de mecanică cerească, lucru cu sextantul, 

echerul și hărțile clasice pe suport de hârtie. 

 Subiectul în sine reprezintă un 

element de îngrijorare, dacă îl conexăm 

cu posibilitatea existenței unor proiecte 

mai ample de câștigare a supremației 

informaționale în zona extinsă a Marii 

Negre și nu numai. Probabil că 

evenimentul face parte din aceeași clasă 

cu incidentele raportate în ultima vreme, 

referitoare la unele misiuni de cercetare 

ale aviației militare a Federației Ruse, ale 

căror ținte au fost nave militare NATO supuse unor emisii de bruiaj atipice, care 

au generat o relativă surpriză la nivelul experților în domeniu. 

 
Generalul maior (r) 

dr. Adriean Pârlog, 

preşedinte la ICSS 

(Integrated Corporate 

Security Services) şi 

profesor universitar.  

Fost ataşat al apărări 

în Regatul Norvegiei. 
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 Un alt exemplu îl reprezintă incidentul de telefonie mobilă înregistrat în 

zona centrală a orașului Moscova, unde sute de utilizatori de smartphone-uri, au 

dorit să descarce mai multe aplicații on-line. Toate solicitările au fost relocate în 

zona aeroportului Vnukovo, aflat tot la aproximativ 32 Km. distanță de Kremlin. 

Urmare și acestui eveniment, la începutul anului 2017, au început analizele 

referitoare  la adevăratele resorturi ale interzicerii celebrului joc găzduit de 

smartphone-uri, POKEMON GO. Este posibil ca decizia să aibă ca sprijin 

considerentele legate de tehnologia de acces la controlul coordonatelor GPS, via 

smartphone (proces cunoscut în limba engleză sub denumirea de GPS spoofing
2
, 

care poate fi tradus prin … activitate care imită/ironizează/exagerează etc. cu 

scopul de a obține ceva de natură comică). Nu este greu de imaginat că apelând la 

această tehnologie ITC (IT and Communication) se poate devia și o navă sau un 

vehicul terestru sau aerian fără pilot. O formaţie de drone echipate cu astfel de 

programe, poate deturna o rachetă sau ar putea provoca coliziuni în lanț, precum 

și multe alte confuzii de dirijare a sistemelor de navigare prin sistemul GPS. Mai 

grav este faptul că operaționalizarea unor astfel de aplicații a devenit relativ 

ușoară cu hardware și software comerciale existente, produse în serie. Adevărata 

ameninţare ar putea să apară din zona unor agenții specializate ale unor actori 

statali sau a unor structuri de crimă organizată, inclusiv rețele teroriste, interesate 

să folosească aceste programe ca armă de luptă.  

 Începând cu anul 2011, Statele Unite şi Marea Britanie au trecut la 

realizarea unui sistem de sprijin pentru navigaţia navelor maritime, denumit 

LORAN, care urma să confere mai multă încredere operațională în sistemele GPS. 

Prima variantă a fost practic un eșec, ceea ce a determinat continuarea 

programului de cercetare materializat ulterior în versiunea a doua a sistemului, 

denumită eLORAN
3
 . Pentru realizarea acestui program s-a implicat şi Coreea de 

Sud, urmare a deselor sale experiențe negative, începând cu anul 2007, când multe 

din vasele sale comerciale au fost interceptate în apele aflate sub jurisdicția Coreei 

de Nord. În acea perioadă a fost greu de explicat cum majoritatea sistemelor GPS 

instalate pe navele comerciale sud coreene surprinse în apelor teritoriale nord 

coreene indicau eronat poziția acestora undeva în afara zonei de jurisdicţie nord-

coreeană. 

 Pentru finalizarea noului sistem eLORAN autoritățile sud coreene au 

aprobat peste 13 milioane USD. Până la operaţionalizarea noului sistem, în 

perioada 31 martie 2016 – 30 aprilie 2016, Coreea de Nord a interferat cu 

sistemele de navigaţie prin GPS a peste 1000 de zboruri aeriene şi a peste 700 de 

nave maritime comerciale ale Coreei de Sud, emițând semnale de tip zgomot din 5 

puncte aflate la granița comună. Protestul adresat la ONU a fost respins de 

ministerul de externe nord coreean, mai ales ca urmare a noului context politic şi 

de securitate regional. 
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 În baza experienței sud coreene, specialiști europeni și nord americani au 

testat și simulat atacuri de acest tip asupra sistemelor GPS și au ajuns la concluzia 

că este foarte probabilă desincronizarea turnurilor de telefonie mobilă și a releelor 

de telecomunicații, ceea ce ar fi putut avea implicații imediate asupra stabilității și 

vitezelor de interconectare a rețelelor ITC, care pot cădea la fel ca și sistemele 

bancare integrate, sistemele de management a rețelelor electrice etc. 

 Se speră că cei patru mari contributori la proiectul eLORAN (SUA, Marea 

Britanie, Federația Rusă și India) vor coopera onest pentru siguranța în 

funcționare a noului sistem, mai ales ca urmare a faptului că în ultimii ani au fost 

semnalate numeroase incidente operaţionale și în zonele unor mari aeroporturi 

internaționale. Însă, ceea ce îngrijorează cel mai mult nu este lipsa informațiilor 

GPS urmare a bruiajului, ci alterarea acestora, ceea ce are ca urmare orientarea 

sau reorientarea eronată a avioanelor civile și militare, precum și a rachetelor de 

orice tip aflate în diferite faze ale traiectoriei lor (initială / booster, de croazieră 

sau coborâtoare
4
. 

 Cele mai cunoscute aeroporturi unde s-au înregistrat astfel de incidente 

sunt Marsilia, Cairo, Manila, Mexico City, cele din zona Peninsulei Coreene și 

mai recent, în zona Mării Negre. 

 Toate informațiile prezentate mai sus au un impact evident asupra stării de 

securitate a unor obiective ce țin de infrastructura de transporturi existente în 

diverse spații naționale și internaţionale ale lumii (terestre, maritime și 

aerospațiale). Dar numai atât? Nu cumva ne aflăm în faza de început a unei 

combinații operative de tip nou, aflată la intersecția domeniilor terorism, război 

electronic, operații informaționale, amenințări cibernetice etc., în context hibrid? 

Acest context este favorizat și de faptul că statele au prevederi normative 

nesincronizate în domeniile geolocalizării și al securității cibernetice. 

 În realitate, aplicabilitatea militară a acestei tehnologii este ceea ce 

îngrijorează în mod special deoarece, prin folosirea ei ca armă de luptă, poate  

afecta echilibrul de forţe la nivel global prin preluarea controlului operațional al 

vectorilor purtători de muniție convențională sau nucleară. Într-o astfel de situaţie, 

nimeni nu este în afara pericolului, mai ales că ea deschide larg porțile de 

manifestare a propagandei şi operațiilor informaționale în peisajul general al 

confruntărilor de tip hybrid.  

 Pentru a exemplifica pericolul real al interferenţelor în buna funcţionare a 

sistemelor de navigaţie GPS, vom prezenta o serie de situaţii care fac referire 

clară la consecinţele ce pot apare, dar şi asupra perspectivelor severe rezultate ca 

urmare a dezvoltării şi răspândirii acestora. 

 1) În anul 2003, la începutul campaniei conduse de SUA în Irak, după 5 

zile de luptă și zeci de rachete Tomahawk lansate, s-a constatat că rachetele nu au 

lovit nici o ţintă. Ulterior, forțele americane de cercetare au descoperit o mulțime 

de dispozitive rusești de bruiaj care au redirecționat rachetele spre zone lipsite de 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL II/nUMĂRUL 4 • NOIEMBRIE 2017 

 

ADMRR „aL.I. cUZa”     11 

 

 

interes tactic-operativ. Numai după ce artileria clasică americană a lovit zona de 

unde se genera bruiajul, au putut fi reluate cu success lansările de rachete cu rază 

mare de acţiune ce foloseau sisteme de navigaţie prin GPS. Explicația tragerilor 

de artilerie clasică de tip ”la hectar”, ce a precedat reluarea lansărilor de rachete 

Tomahwauk  în 2003, capătă explicații mai consistente abia în prezent. 

 Conform afirmațiilor sefului Serviciului de comunicare publică al 

Ministerului Apărării al Federației Ruse, general maior Igor Kanașekov, într-una 

dintre cele mai dure acțiune aeriene din recentele acţiuni de luptă din Siria, din 

cele 59 de rachete Tomahawk lansate asupra unei baze militare aeriene siriene de 

lângă orașul Homs, doar 23 și-au atins ținta, restul au căzut în alte zone. Care să fi 

fost cauza ? 

 2) În anul 1997, cu prilejul expoziției MAKS-97, o mica companie de 

electronică aplicată cu sediul în Rusia a prezentat un minuscul dispozitiv R&D 

care bloca orice sistem GPS operativ aflat în proximitate. Participanții americani 

la acel eveniment au cumpărat câteva echipamente pe care le-au testat în SUA și 

au ramas surprinși de eficiența acestora. 

 3) După expoziția MAKS-2015 de la Moscova, analiști militari occidentali 

au lansat o ipoteză de lucru conform căreia navele ce fac parte din dispozitivul de 

luptă al unui portavion nu vor mai putea fi considerate ţinte imposibil de lovit 

datorită operativizării unor sisteme de bruiaj ruseşti care fac imposibile 

comunicațiile radio între avioanele de la bordul portavionului și sistemele de luptă 

aeriană
5
. 

 4) Artileria de înaltă precizie este de asemenea vulnerabilă la bruiajul 

sistemelor de dirijare prin GPS. În urmă cu câțiva ani, forțele armate nord coreene 

au blocat sistemele sud coreene de artilerie și rachete ghidate prin GPS folosind 

sisteme de bruiaj furnizate de F. Rusă. 

 5) În 2011, forţele de apărare antiaeriană ale Iranului, beneficiind de 

același tip de echipament rusesc, au interferat în sistemul de navigare GPS al unei 

drone RQ-170 Sentinel, ce aparținea CIA și au adus-o la aterizare pe teritoriul 

Iranului. După acest incident, Washingtonul a cerut returnarea dronei, dar 

Teheranul a refuzat. 

 6) Pe 21.08.2017 un distrugător american a intrat într-un petrolier în 

apropierea ţărmului singaporez. Acest incident a avut loc la numai două luni după 

ce un alt distrugător aparţinând marinei SUA s-a ciocnit în largul coastelor 

Japoniei cu o navă-container filipineză. 

 O coliziune de acest gen este destul de neobişnuită, dar două coliziuni în 

trei luni sunt deja suspecte
6
. 

 În privinţa celei de a doua coliziuni, autorităţile maritime din Singapore au 

raportat că nu au detectat crucişătorul „USS John McCain” înainte de coliziune, în 

timp ce nava container „Alnic MC” era vizibilă pe radare. Cu alte cuvinte, două 

nave se apropiau una de alta până la coliziune, dar vizibilă pe radare era numai 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL II/nUMĂRUL 4 • NOIEMBRIE 2017 

 

ADMRR „aL.I. cUZa”     12 

 

 

una. Situaţia devine şi mai suspectă dacă ţinem seama că la bordul navelor 

militare americane se află un sistem automat de identificare care are menirea 

tocmai de a preveni ciocnirile dintre nave. De asemenea, este adevărat că în 

practică nu este ceva neobişnuit ca aceste sisteme să fie închise intenţionat, din 

motive de securitate. Chiar şi aşa, acceptând eroarea umană, crucişătorul american 

putea să vadă cealaltă navă chiar şi pe întuneric datorită luminilor de la bordul 

acesteia. 

 În concluzie, eroarea umană poate fi luată în consideraţie, dar 

investigatorii incidentului au declarat că nu exclud posibilitatea folosirii unei arme 

cibernetice folosite în scopul perturbării sistemelor de navigaţie de pe nava 

militară americană
7
. 

 În contextual exemplelor de mai sus putem identifica trei posibile cauze: 

 a) competiția centrată pe problematica GPS poate fi o formă de 

manifestare actuală a Maskirovkăi, în care contrazicerea evidențelor este un obicei 

curent; 

 b) înregistrarea unei deprecieri tehnice abrupte a sistemul actual de 

ghidare a rachetelor şi navelor prin GPS; 

 c) este vorba de alterarea parametrilor numerici de menținere a diferiţilor 

vectori pe o traiectorie predefinită. 

 Probabil că toate cele trei ipoteze enumerate au greutatea lor specifică, dar 

ultima este, în esența ei, cea mai îngrijorătoare. 

 Ce efecte pot fi înregistrate în viitor dacă alterarea parametrilor GPS 

evoluează până la preluarea controlului asupra acestora? 

 Să intrăm într-o paradigmă tehnologică specifică artelor marțiale de 

folosire a forței adversarului împotriva lui însuși, comparabilă cu logica 

bumerangului? 

 Producătorii și dezvoltatorii de echipamente de dirijare prin GPS consideră 

că această tehnologie rămâne una de viitor în pofida faptului că aproape tot know-

how-ul din domeniul distructiv, ce are ca țintă conceptual GPS, își are originea în 

Federația Rusa (în primul rând), dar și în China, Iran și Coreea de Nord. În plus, 

dacă acum 15 – 20 de ani sistemele GPS erau scumpe, în zilele noastre acestea 

sunt ieftine, fiabile, mici consumatoare de energie și pot încorpora cu ușurință 

rutere WI-FI, microelectronică și microtelefoane inteligente. De exemplu, un 

banal sistem de bruiaj produs în China, al carui preț la raft este de 25 USD, poate 

bloca cu ușurință sistemul GPS al unui automobil foarte scump, sau un sistem de 

bruiaj de dimensiunile unei brichete, cu un preț de câteva sute de USD, poate 

bloca un sistem informaţional GPS ce acoperă câteva străzi într-un oraș. 

 Astăzi, disciplinele conexe managementului loviturilor aeriene și terestre 

de mare precizie consideră spațiile terestru, maritim, aerian și cibernetic ca 

integrate într-un mediu operaţional ce ar trebui tratat unitar, în care să fie urmărite 

în timp real efectele reversibile, non-reversibile, cinetice, non-cinetice, directe, 
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indirecte, letale și non-letale etc. ale acestora. Loviturile de mare precizie, din 

punct de vedere al legării topogeodezice, iau în calcul evaluări ce integrează 

distanțe și coordonate locale și globale cu scopul de a furniza într-o logică 

analitică colaborativă feedback-ul dinamic necesar luării unor decizii operative 

următoare. 

 Mijloacele de lovire de mare precizie ale prezentului, dar și ale viitorului, 

vor include rețele complexe capabile să asigure controlul spațiului din perspectiva 

ISR (informaţii, supravegherea, cercetare), comunicații și PNT (poziţionare, 

navigare, timp). Conceptul de rerutare a zborului spre țintă a vectorului distructiv 

va fi puternic influențat de controlul real al parametrilor digitali ce definesc 

traiectul de zbor urmat, în care informațiile digitale GPS vor fi foarte importante
8
. 

 De aceea protecția și asigurarea securității acestor informații digitale va 

reprezenta un mediu competițional strategic de mare importanţă, ce se va bucura 

de aceeaşi atenţie ca şi asigurarea balanței nucleare, controlul rețelelor teroriste și 

protecția rețelelor operaționale ale agențiilor de spionaj și contraspionaj. 

* 

*                * 

 În încheierea acestui articol, facem un scurt recurs la istoria recentă, 

rememorând un incident tragic înregistrat la Belgrad, în primăvara anului 1999, 

când dintr-o eroare de management a unor coordonate geografice gestionate clasic 

și prin GPS, a fost lovită, din greșeală, cu rachete aer-sol, Ambasada R.P. Chineze 

de la Belgrad, prilej cu care au fost înregistrate victime. Acest incident a fost 

urmat de o puternică criză politico-diplomatică între China și SUA/NATO. Din 

start afirmăm că nu dispunem de niciun fel de informații care să facă trimitere la 

existența vreunei intenții de GPS spoofing, dar evenimentul explică complexitatea 

incidentelor ce au în epicentru slabul control al parametrilor GPS, scăpare care 

poate introduce în discuție și elementul politic prin diversele sale forme de 

manifestare: securitatea globală, relevanța organizațiilor globale de securitate, 

relațiile bilaterale între state, relațiile unei alianțe cu alte state, propaganda, 

operațiile informaționale etc. 

 În luna iunie 2016, președintele R.P. Chineze, Xi Jinping, a efectuat o 

vizită în Serbia, prilej folosit pentru a vizita locul unde era dispusă fosta ambasadă 

chineză la Belgrad. Într-o logică pe care o apreciem ca fiind cel puțin ușor 

propagandistică, aici urmează să fie deschis, până în 2019, Centrul Cultural 

Chinez, ce va fi amplasat într-o piaţă nou construită ce va avea numele de Piața 

Prieteniei Sârbo-Chineze. Să fie un început al viitoarei prezențe chineze în 

Balcani ?  

 Astăzi putem aprecia că forțele armate chineze și ruse se află într-o 

ofensivă strategică în domeniul GPS spoofing, iar armatele statelor occidentale se 

află, preponderent, într-o zonă a preocupărilor defensive ce încearcă să combine 

implicarea domeniilor civil și militar. Acestea din urmă și-au intensificat 
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preocupările în logica PNT (poziţionare, navigare, timp) care urmărește abordarea 

sincronizată și sistemică a celor trei subdomenii PNT, vital implicate în 

managementul vectorilor purtători aflați pe traiectorii de evoluție spre ținte. Dintre 

aceste trei subdomenii cel mai impactant se pare că devine factorul timp (timing) 

gestionat de echipamente de monitorizare a impulsurilor de tact (care modelează 

în esenţă scurgerea timpului). Acestor echipamente li s-a acordat mult mai puțină 

atenție din punctul de vedere al asigurării securității în funcționare și pot fi mult 

mai ușor blocate sau alterate, cu efecte distructive majore asupra stării sistemului. 

Îngrijorarea este justificată de faptul că impulsurile de tact sunt rezultatul 

funcționării unor echipamente exclusiv hardware, mai ușor de interferat, în lipsa 

unor componente de criptare software care, daca ar fi operaționalizate, ar 

introduce zgomote tehnologice cu efecte asupra acurateței produsului furnizat. 

Practic sistemele dezvoltate în logica PNT, al căror nucleu este reprezentat de 

sistemele GPS, ar putea deveni, în condițiile existenței unor operații eficiente de 

GPS spoofing, adevărate obiecte zburătoare ce ar evolua necontrolat sau haotic în 

spațiile aerian şi/sau cosmic. Pentru diminuarea efectelor distructive asupra 

ceasurilor hardware de care am amintit mai sus, se studiază trecerea la așa 

numitele ceasuri atomice care, cel puţin în prezent, sunt mai dificil de interferat. 

 Revenind la Zona extinsă a Mării Negre și la problematica rachetelor 

dirijate prin GPS (rachete ofensive și rachete anti-rachetă) merită să menționăm 

ultimele evoluții strategice, care includ exerciţiul „Zapad 2017”, aplicație în care 

zonei de sud, ce include Marea Neagră, i se acordă o atenție sporită, comparativ 

cu anii anteriori. În acest context, are sens analiza redislocării de submarine 

clasice pentru creșterea capacității de luptă a Flotei Mării Negre (componentă a 

Districtului Militar Sud), alarmarea componentei de apărare aeriană a districtului, 

inclusiv a sistemelor dislocate în Crimeea (de două ori în mai puțin de șase luni) 

etc.  

 Nu este exclus ca în condițiile implicării și a operațiilor navale cu 

participarea submarinelor, să înceapă și experimentele de dirijare a rachetelor 

antisubmarin într-o logică integrată a informațiilor de localizare a țintelor 

NPT/GPS cu informații de localizare a țintelor furnizate de sonare plasate 

subacvatic, în zona operațiilor navale. Această integrare de coordonate este 

necesar a fi realizată urmare a faptului că undele radio se propagă greu în mediul 

subacvatic. De-a lungul timpului au existat numeroase speculații legate de așa 

numitele antrenări ale unor grupuri de delfini în a urmări nave maritime și 

submarine. Dacă miniaturizarea sonarelor va conduce la rezultate concrete, este 

plauzibilă informația conform căreia au început testările în domeniul integrării 

coordonatelor GPS cu cele furnizate de sonare implantate pe corpul delfinilor. 

 În contextul descris mai sus, merită reținut și faptul că general-colonel 

Alexandr Dvornikov, Comandantul Districtului Militar Sud, căruia nu îi este 

indiferent exercițiul Zapad-2017, a declarat public că la sfârșitul anului 2016 
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gradul de încadrare al districtului va fi de 98 % (militari angajați pe bază de 

contract). Acesta a preluat comanda districtului în toamna anului 2016, după ce a 

fost comandantul contingentului  militar rus dislocat în Siria, în cadrul misiunii în 

urma cărei a primit titlul de Erou al Federației Ruse. 
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QUO VADIS EUROPA? 

 

                Gl. (r) dr. ing. Sergiu MEDAR   

 

 Întrebarea „Quo vadis Domine” adresată 

de Petru lui Isus la despărţirea acestora, ar putea 

să fie adresată şi Europei pentru a şti încotro se va 

îndrepta aceasta în viitor. Întrebarea lui Petru către 

Isus a rămas fără răspuns, aşa cum şi aceeaşi 

întrebare pusă Europei rămâne, cel puţin 

deocamdată, fără răspuns. Pentru a fixa condiţiile 

iniţiale ale răspunsului, trebuia aşteptat mai întâi 

răspunsul privind poziţia SUA faţă de Europa. 

Oricât ar încerca Europa să se manifeste 

independent şi uneori indiferent faţă de SUA, este 

evident că evoluţia Europei, în general şi a 

Uniunii Europene (UE) în special, depind şi de 

evoluţia SUA.  

 Între17 şi 19 februarie 2017 a avut loc la 

Munchen Conferinţa de Securitate la care au 

participat lideri din Europa Occidentală, SUA, 

Rusia şi alte state importante ale lumii. Prin 

declaraţiile lor, importanţi lideri ai lumii ar fi 

trebuit să răspundă la o serie de întrebări 

referitoare la securitatea Europei. Să încercăm să 

identificăm aceste întrebări: 

 Care va fi în timpul Administraţiei 

Trump relaţia SUA cu UE?  

 Conferinţa de Securitate de la Munchen 

era prima întâlnire multilaterală în care noua 

Administraţie Trump îşi putea prezenta unele 

direcţii de politică externă nealterate de retorica 

unei campanii electorale zbuciumate şi controversate, virusată, atât la propriu cât 

şi la figurat, de intervenţii externe cu sprijin intern. Mulţi analişti de politică 

externă afirmă că Donald Trump este imprevizibil şi, de aici, politica externă a 

SUA va fi supusă aceleiaşi maladii a imprevizibilităţii. Nimic mai eronat! 

„Sistemul”, împotriva căruia Trump a candidat, l-a adus pe acesta pe poziţiile 

conservatoare ale republicanilor. Din acţiunile SUA din acest an s-a putut vedea 

că „America’s First” este, categoric, un concept american, dar el nu exclude 

cooperarea cu aliaţii europeni. Acesta este mai curând un concept de uz intern, 

pentru poporul american. Pe plan extern funcţionează conceptul „America great 

 

Generalul (r) dr. ing. 

Sergiu Medar a fost ataşat  

al apării în SUA. Ulterior 

a îndeplinit funcții de înalt 

nivel atât în sistemul 

militar cât şi în cel al 

securității naţionale, 

inclusiv de consilier 

prezidenţial pentru 

Apărare, Ordine Publică şi 

Siguranță Naţională.  

În prezent desfăşoară o 

susţinută activitate 

didactică, fiind profesor 

universitar. 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL II/nUMĂRUL 4 • NOIEMBRIE 2017 

 

ADMRR „aL.I. cUZa”     17 

 

 

again”. Conform acestei paradigme, din punct de vedere militar şi de securitate, 

lumea rămâne în continuare unipolară, spre disperarea Rusiei. Adevărul este însă 

că lumea nu mai este demult unipolară în orice domeniu dar nu şi în ceea ce 

priveşte forţa militară şi securitatea. Nu doar Baltimore este un uriaş centru 

comercial ci şi Doha, Shanghai sau Roterdam. Nu numai Wall Street stabileşte 

finanţele mondiale ci şi Londra, Taipei, Hong Kong, etc. Cele mai mari cazinouri 

din lume nu sunt la Las Vegas sau Atlantis ci în Macau. Cele mai mari fabrici de 

automobile din lume nu mai sunt în Detroit ci în India. Însă în domeniul militar şi 

de securitate SUA cheltuiesc mai mult decât toate celelalte state la un loc şi de 

aceea, din acest punct de vedere, lumea continuă să fie unipolară. 

 Prin vocea autorizată a lui Mike Pence, vicepreşedintele SUA, marea 

putere şi-a declarat, în continuare, angajamentul pentru relaţia transatlantică prin 

intermediul NATO. Deşi unii analişti, ţinând cont de declaraţiile lui Donald 

Trump din campania electorală se aşteptau la o detaşare a SUA de politica 

europeană, acest lucru nu s-a întâmplat şi, conform evoluţiilor de astăzi, nu se va 

întâmpla în viitorul previzibil. 

 Referitor la relaţia SUA - Uniunea Europeană trebuie observat faptul că 

sintagma „Uniunea Europeană” nici nu a fost menţionată în discursul lui Mike 

Pence. Conservatorismul american se manifestă şi prin relaţia SUA – Europa. 

George Friedman, fondatorul „Stratfor”, spunea: „ Când preşedintele SUA vrea să 

vorbească la telefon cu Europa sau cu Uniunea Europeană, pe cine sună? Ce este 

Europa? Un continent, o federaţie de state, un stat?” se exprima el retoric 

subliniind prin aceasta lipsa unui punct de vedere comun din partea Europei. 

 Care va fi poziţia SUA şi a aliaţilor europeni faţă de NATO ? 

 Referitor la poziţia SUA faţă de NATO aceasta a fost foarte clar 

menţionată de James Mattis, Secretarul Apărării al SUA, pe data de 15 februarie 

la Bruxelles: „Sunt dator să vă clarific realitatea politică din Statele Unite şi să 

prezint concret solicitarea onestă a cetăţenilor ţării mele. America îşi va îndeplini 

responsabilităţile, dar dacă ţările voastre nu vor ca America să îşi reducă 

angajamentul faţă de această alianţă, atunci fiecare capitală trebuie să îşi arate 

susţinerea faţă de apărarea comună”. 

 Pe lângă acest avertisment, generalul Mattis a acuzat unele naţiuni că 

ignoră ameninţările, inclusiv pe cele venite dinspre Rusia. Fiecare stat membru 

NATO este obligat să aloce cel puţin 2% din PIB în domeniul apărării. În 

condiţiile în care SUA contribuie cu de două ori mai mulţi bani decât toate 

celelalte state NATO la un loc şi cu de 10 ori mai mult decât a doua clasată într-

un clasament al contribuţiei financiare la NATO (Marea Britanie), este de înţeles 

solicitarea ca toate statele membre NATO să contribuie cu 2% din PIB, aşa cum 

de altfel s-au angajat. 

 Răspunzând acestui demers american, cancelarul Germaniei, doamna 

Angela Merkel, a menţionat faptul că ţara sa „va atinge pragul de 2% conform 
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unui calendar propriu”.  Cu aceeaşi ocazie, cancelarul german spunea că „Statele 

Unite, la rândul lor, au nevoie de NATO”.  

 La Conferinţa de la Munchen, Preşedintele Comisiei Europene, Jean-

Claude Juncker, consideră că: „SUA greşesc când îşi împing aliaţii europeni să 

cheltuie mai mult pe mijloace militare”, considerând că ajutorul umanitar, cel 

pentru dezvoltare, etc., susţinute de Europa sunt suficiente investiţii în securitate. 

El consideră că „SUA au o viziune reducţionistă a securităţii, axată preponderent 

pe mijloace militare”.  

 Care va fi poziţia europeană faţă de SUA? 

 Doamna Frederica Mogherini, Înalt Reprezentant al Uniunii Europene 

pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate afirma în cadrul conferinţei de 

Securitate de la Munchen ca: „Nu numai Europa are nevoie de SUA, ci și SUA au 

nevoie de Europa”, subliniind existența a 15 milioane de locuri de muncă 

americane care depind de schimburile transatlantice, jumătate din acestea 

găsindu-se în SUA, aspect subliniat cu aceeaşi ocazie şi de cancelarul german. 

 Doamna Ursula von der Leyen, ministrul Apărării al Germaniei, considera 

că „lumea are nevoie de o Americă responsabilă și implicată”, „apreciem 

angajamentul SUA pentru securitatea continentului nostru”, „… suntem angajați 

către o relevanță mai mare, adică către un mai bun echilibru în parteneriatul 

nostru transatlantic de securitate”. 

 Care este nivelul de ambiţie al Uniunii Europene ca putere?    

 Uniunea Europeană nu şi-a prezentat niciodată nivelul de ambiţie. Îşi 

propune să fie o putere regională, o putere globală? Se cunoaşte faptul că 

Strategia de Securitate a SUA menţionează faptul că SUA este o putere globală în 

care se aplică principiul 1+1, ceea ce înseamnă angajamentul de a duce şi de a 

câştiga un conflict major şi de a duce, în acelaşi timp și a câștiga un conflict 

minor. Conform declarațiilor oficiale din Congresul SUA, conflictul major se 

referă la China și conflictul minor la Orientul Mijlociu. De curând doamna 

Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri 

Externe și Politică de Securitate a subliniat, pentru prima dată, faptul că Uniunea 

Europeană se poate manifesta ca o putere globală din punct de vedere economic.   

 Din punct de vedere al securității 

europene doamna Mogherini afirma, la 

Conferința de la Munchen, că „Prioritatea 

cetățenilor UE a fost în ultimii 10 ani 

economia; acum este securitatea. Vom face 

mai mult ca UE, ceea ce va ajuta și NATO. 

Însă nu mai mult din ceea ce făceam 

înainte. Nu o abordare militară va rezolva 

lucrurile, ci investițiile în dezvoltare, contra schimbărilor climatice. Investirea în 

reziliență și în societăți puternice – locuri de muncă, democrație, drepturile 
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omului, bună guvernanță, educație – este tot un aport major la securitate. Este o 

combinație de soft și hard power și este singura modalitate de a avansa în 

securitatea noastră comună în ziua de astăzi.”  

 Jens Stoltenberg, Secretarul General NATO, atrăgea atenția la Conferința 

de la Munchen că „O Europă puternică nu poate însemna Europa singură” şi 

„America’s First” nu înseamnă America singură”.   

 Din aceste puncte de vedere putem să observăm că în ultimii 20 de ani, 

coeziunea Europei a fost păstrată de coeziunea NATO. A diminua importanța, 

acest veritabil liant, însemnă a condamna Uniunea Europeană la dezmembrare, 

fenomen care nici nu poate fi pus în discuție, chiar daca Martin Schultz și Frank-

Walter Steinmeier afirmau în cursul anului 2016 ca „în maximum 10 ani UE s-ar 

putea dezintegra”. Opinia acestora era susținută și de către Jean-Claude Junker.       

 Din punct de vedere al ambiției de securitate, UE își propune să-și asume 

misiunea de apărare a Europei. Se discuta din ce în ce mai mult despre o „Apărare 

Europeană” ignorându-se faptul că în cazul în care SUA și Marea Britanie, în 

urma Brexit-ului, nu vor participa la această apărare, 80% din capabilitățiile de 

apărare ale NATO ar rămâne în afara Uniunii Europene. Ceea ce va rămâne la 

dispoziţia UE ar fi mult prea puțin pentru a descuraja tendințele agresive ale 

Rusiei.  

 Doamna Merkel subliniază faptul că „integrarea capabilitățiilor militare 

și de comandă europene, dezvoltarea acestora, ar trebui să se facă pe nucleul 

franco-german. Rezultatul ar trebui să fie complementar cu NATO și nu în 

competiție cu acesta.”   

 Cunoscând aceste aspecte, Jens Stoltenberg, Secretarul General al NATO 

afirma la Adunarea Parlamentară NATO de la București: „Este foarte bine că 

Uniunea Europeană își dezvoltă un sistem de apărare complementar Alianţei 

Nord-Atlantice. Alianţa a solicitat acest lucru de mult timp. Dar este important să 

reiterăm că sistemul de apărare european nu poate înlocui sistemul NATO, ci 

trebuie să fie în interiorul NATO“. 

 Hotărârea statelor UE de a contribui în mai mare măsură la apărarea 

Europei va face uitată sintagma care a circulat mulți ani și potrivit căreia: 

„Europenii vor lupta pentru apărarea Europei până la ultimul soldat … 

american.”  

 La Conferința de la Munchen, Ministrul Afacerilor Externe, Sigmar 

Gabriel, a declarat: „Anterior ne permiteam să lăsăm Statele Unite să își asume o 

direcție care, dacă nu ne plăcea, o criticam. Lumea este un spațiu mult mai 

complex. … Încă nu sunt convins că noi, ca europeni, suntem suficient de 

implicați în formularea viitorului global. UE a fost formată pentru promovarea 

păcii. Însă lumea s-a schimbat. … Am văzut o schimbare de la o veche ordine 

mondială la una nouă… Politica externă (europeană) este cea care trebuie 
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integrată prima, nu politica de apărare”. „Este natural ca SUA, după 70 de ani de 

leadership global, să caute să își redefinească rolul”. 

 Care va fi relaţia UE cu Rusia şi relaţia SUA cu Rusia? 

 Referitor la relația SUA cu Rusia, Mike Pence, vicepreședintele SUA, a 

afirmat la Conferința de la Munchen că „Rusia trebuie să răspundă pentru 

acțiunile sale” și în același timp a susținut faptul că SUA susține acțiunile 

desfășurate în programul „enhanced forward presence”(prezenţă înaintată 

întărită) și că va participa și la alte operațiuni noi, în contextul aceluiaşi concept 

de descurajare a oricărei amenințări adresate statelor membre NATO.  

 James Mattis afirma că „Rusia trebuie să se comporte ca un stat matur și 

civilizat și să respecte dreptul internațional, înainte ca SUA să poată colabora 

militar cu ea în ceea ce privește Siria”.  

 În ceea ce privește relația NATO – Rusia, Jens Stoltenberg, Secretarul 

General NATO, a fost cât se poate de ferm în Conferința de Securitate de la 

Munchen afirmând că: „Orice dialog cu Rusia trebuie acompaniat de o 

descurajare credibilă, ca în vremurile Uniunii Sovietice”. Trimiterea la perioada 

războiului rece este echivalentă cu afirmația că NATO nu va tolera niciun fel de 

amenințare din partea Rusiei. 

 Deși mai puțin agresivă, doamna 

Angela Merkel sublinia importanța întăririi 

flancului estic al NATO. În același timp se 

angaja „să depună în continuare eforturi 

pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia.”   

 Răspunsul la poziția fermă a NATO, 

manifestată mai ales prin prezența militară în 

Europa Estică, l-a dat Putin la Ședința Grupului Valdai din perioada 16-19 

octombrie 2017 de la Soci, unde a afirmat că tot ceea ce i s-a întâmplat Rusiei din 

1990 și până în prezent, este din cauza Occidentului. În cea mai violentă critică a 

SUA după Conferința de Securitate de la Munchen din 2007, Putin afirma „cea 

mai gravă eroare în relaţiile cu Rusia post-sovietică a fost că (Occidentul) a luat 

încrederea noastră drept slăbiciune”. Victimizându-se, Rusia este prezentată de 

Putin ca partea bună a lumii căreia i se imputa exact greșelile pe care le fac SUA 

și Occidentul. Trump este prezentat ca un lider bun care nu este lăsat de „sistemul 

american” să se manifeste ca un lider progresist.     

 Care sunt coordonatele de dezvoltarea europene şi mondiale? 

 La conferința de Securitate de la Munchen, cancelarul Germaniei, Angela 

Merkel, vorbea, în contextul noii ordini economice mondiale, despre 

„multilateralism cu un liberalism moderat”.  

 Vorbind despre fundamentele Uniunii Europene, cancelarul german le 

definea ca fiind: „multilateralismul, piaţa unică europeană, securitate internă şi 

externă”. 
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 A rezultat din această Conferință că, din punct de vedere al Occidentului, 

conceptul de globalizare începe să nu mai fie de actualitate. Germania este cea 

care introduce noua sintagmă de „multilateralism”.  Între „globalism” și 

„multilateralism”, ca elemente definitorii ale relațiilor dintre state, există o 

diferență uriașă. În concepția occidentală, globalizarea presupunea punerea de 

acord a intereselor colective cu cele naționale. Multilateralismul presupune 

punerea de acord sau nu, a intereselor naționale cu cele colective. Rezultă deci că 

interesele naționale sunt prioritare. Aceasta ar presupune că interesele UE devin o 

selecție de interese naționale ale statelor membre.  

 Acest concept anunțat de doamna Merkel, este în deplină concordanță cu 

afirmațiile Prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, că în 

UE „Statele europene mici trebuie să descopere că sunt mici”.  

 Conceptul de „multilateralism” asociat cu cele afirmate de Frans 

Timmermans deschide, în fapt, calea către o Europă cu „mai multe viteze” deși 

probabil această sintagmă nu va mai fi vehiculată. Plecând de la interesele 

naţionale ale Franței şi Germaniei, vor 

exista programe europene la care statele 

mai puţin competitive din Estul Europei nu 

vor putea participa din cauza lipsei 

capabilităţilor necesare. 

 Un exemplu de interes naţional 

impus statelor europene este cel al 

controversatei probleme a imigranţilor. 

Abordarea acestui subiect impus, acceptat 

sau neacceptat de statele europene, a dus la 

recrudescenţa partidelor de extremă dreapta care au intrat în Bundestag sau a 

partidelor eurosceptice care au ajuns la conducerea Austriei, Cehiei, Poloniei sau 

Ungariei. Se poate vedea că Grupul de la Vișegrad susţinut de Austria a devenit un 

adevărat pol al unui euroscepticism periculos în dezvoltarea unei Europe unite.  

 Fără a fi încă scoasă prea mult la iveală, diferenţa de abordare între 

strategia de dezvoltare europeană prezentată de preşedintele Franţei, Emanuel 

Macron şi cea a cancelarului german Angela Merkel, pot genera confuzii asupra a 

ceea ce se vrea a fi Europa. Macron vede o Europă unită până la valenţele unui 

stat federal; în opoziţie, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, vede o Europă ce 

se dezvoltă pe principiul multilateralităţii intereselor statelor, o Europă mai 

degrabă născută dintr-o competiţie şi nu din „cadouri” facute statelor. 

 Contradicţiile şi confuziile ce apar între statele europene au dus la 

interpretări greşite sau la manipulări periculoase şi în interiorul statelor. 

Tendinţele separatiste sunt o consecinţă vizibilă. Experimentul Catalunia prin care 

trece acum Europa, prin evoluţia sa poate avea consecinţe dezastruoase într-o 

nedorită viitoare geografie europeană. Modul în care Spania va reuşi să gestioneze 
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acest fenomen va constitui un precedent pentru posibile repetabilităţi. Până acum 

reacţia guvernului Spaniei pare a nu lăsa posibilităţi de repetabilitate a 

fenomenului separatist dând dovadă de fermitate în gestionarea cazului. UE este 

însă mai puţin fermă în acordarea sprijinului politic pe care ar putea să-l acorde 

guvernului spaniol.  

 În ceea ce priveşte Catalunia, în contextul Brexit, aceasta se aştepta la un 

sprijin vizibil din partea UE. Donald Tusk, ca reprezentant al statelor membre ale 

UE a subliniat, poate cu prea multă eleganţă şi nu deosebit de ferm, ca „nu există 

spaţiu pentru niciun fel de mediere. Nu mă aştept la o discuţie extinsă privind 

situaţia; nu este pe agenda noastră”.  

 UE a fost fermă în solicitarea adresată statelor de a sprijini fenomenul 

emigraţionist, dar este mai puţin fermă în combaterea fenomenului separatist. 

Regiunile Lombardia şi Veneto din Italia au cerut deja organizarea unui 

referendum pentru acordarea unei autonomii extinse, pe model catalan, mai ales 

din punct de vedere financiar.  

 Recent, pe 16-19 octombrie 2017, la Ședinţa Clubului „Valdai” de la Soci, 

la care au participat reprezentanţi din peste 35 de ţări,  într-un atac vehement 

asupra Occidentului, în general şi a NATO şi SUA în special, referindu-se la 

fenomenele din Catalanial, Vladimir Putin situându-se aparent de partea UE 

menţiona: „De ce (Europa) a trebuit să sprijine fără rezerve, fără să se 

gândească, din competiţie politică și din dorinţa de a face pe plac Marelui Frate, 

separarea Kosovo, provocând procese similare în alte regiuni din Europa și din 

lume?”. „Nimeni nu era la curent cu aceste contradicţii care durează de secole în 

interiorul Europei? Ştiau, nu-i așa? Cu toate acestea au salutat, fără să-și 

ascundă bucuria, dezmembrarea unei serii de state în Europa”. Readucând, din 

nou, precedentul Kosovo în discuție, Putin continuă un proces de dezinformare pe 

care l-a aplicat și în Transnistria, Abhazia, Osetia de Sus și recent în Crimeea. 

Dezinformarea constă în faptul că în Kosovo a avut loc un conflict etnic violent 

spre deosebire de toate celelalte exemple.  

 Având în vedere evoluţiile iniţiale din Catalania, putem să apreciem că   

structurile GRU responsabile de războiul informaţional rus nu ar fi ratat 

nicidecum şansa de a-şi exercita misiunea de divizare a Europei prin implicarea şi 

în Catalania. Categoric nu! 

 În aceeaşi Ședinţă a Clubului Valdai, Putin atrăgea atenţia asupra 

necesităţii unei noi ordini mondiale în care Rusiei să i se recunoască poziţia pe 

care o merită în lume. Tema Ședinţei a fost „Distrugerea constructivă: va apărea o 

nouă ordine mondială în urma unui război?”. Principalul refren la conferinţă a 

fost: De ce trebuie să fie o nouă ordine mondială şi care ar fi rolul Rusiei în acest 

proces? Conform experţilor sesiunii, Rusiei ar trebui să i se recunoască statutul de 

mare putere, să i se acorde respectul necesar, prin această recunoaștere, să i se 

acorde  dreptul de veto pe toate afacerile europene şi  această recunoaştere să aibă 
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ca urmare retragerea sistemelor antirachetă din Polonia, România şi Turcia, 

precum şi retragerea trupelor şi a armamentului NATO din statele Baltice.  Rusia 

uită că în Dombas şi Lugansk sunt mai multe blindate decât sunt în toată Europa 

de Est. 

 Noua Ordine Mondială, conform concluziei trase de experţii de la Soci,  

poate fi realizată de bună voie sau prin război. Se pare că „războiul” a fost la 

această mare adunare cuvântul cheie.  

 Revizionismul rus aduce în discuţie „distrugerea constructivă” ca nou 

concept. Este cea mai violentă ameninţare cu război de după căderea zidului 

Berlinului.     

 

           

 La baza analizei prezentate in acest articol au stat date culese din 

informarea saptămânală elaborată de „Centrul de Prevenire a Conflictelor şi 

Early Warning” și buletinul zilnic „Stratfor”.       
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SOLUŢII PRECONIZATE DE FEDERAŢIA RUSĂ 

PENTRU CÂŞTIGAREA HEGEMONIEI ÎN LUME 

 

Col.(r) Ion SCARLAT 

 

 Situaţia economică   

 Conducerea superioară a F. Ruse trebuie să 

înţeleagă faptul că pentru ca ţara să devină o mare 

putere este necesar, în primul rând, să deţină o 

economie dezvoltată, la nivelul celor mai puternice 

state din lume. Însă, după cum se ştie, F. Rusă este 

departe de a se compara cu ceea ce a fost imperiul 

sovietic din punct de vedere economic şi de 

importanţa pe care o deţinea în cadrul fostului sistem 

socialist. 

 Igor Makarov, secretarul Uniunii Partidelor 

Comuniste – Partidul Comuniştilor Uniunii Sovietice 

(UPC-PCUS), membru al Comitetului Central al 

Partidului Comunist din F. Rusă (CC PCFR), la o 

convenţie a Partidului Rusia Unită, a afirmat într-un 

interviu acordat postului de televiziune CNBC: 

„Principalul lucru pe care trebuie să îl înţelegem 

este că suntem imoral de bogaţi, dar nu ne 

administrăm întotdeauna banii cu eficienţă”. Potrivit  

site-ului Partidului Rusia Unită, la reuniune s-a 

discutat despre îmbunătăţirea situaţiei economice a 

Rusiei, diminuarea corupţiei şi luarea unor măsuri 

mai eficiente în domeniul fiscalităţii, inclusiv 

adoptarea unei legislaţii împotriva transferării de fonduri în paradisuri fiscale. 

Makarov a mai spus că autorităţile ruse trebuie să lupte pentru managementul 

eficient al banilor la toate nivelurile, el adăugând că ideea tipăririi de bani nu va 

rezolva problemele existente. 

 Preţul scăzut al petrolului şi sancţiunile internaţionale, impuse Rusiei ca 

urmare a anexării Crimeei şi a rolului avut de aceasta în conflictul din estul 

Ucrainei, exercită presiuni suplimentare asupra bugetului. Ministrul de Finanţe, 

Anton Siluanov, a afirmat că deficitul bugetar pentru acest an este estimat la 3% 

din PIB, nivel despre care preşedinteleVladimir Putin a spus că nu trebuie depăşit, 

deficitul fiind calculat la un preţ al petrolului de 40 de dolari pe baril.  

Deocamdată petrolul Brent este tranzacţionat în prezent la 40 de dolari pe baril, 

iar petrolul WTI, de referinţă în SUA, la 39,15 dolari pe baril, ceea ce arată că 

estimarea lui Siluanov referitoare la deficitul bugetar ar putea fi respectată. 

 
Colonelul  (r) Ion 

Scarlat, fot șef birou 

analiză politico-

militară în cadrul 

Direcției Informații 

Militare. În prezent 

activează în cadrul 

Asociației 

Diplomaților Militari 

în rezervă și în 

Retragere „A.I. Cuza”, 

ca membru în Consiliu 

de Conducere. 
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 Ieşirile de capital din Rusia, ca efect al recesiunii economice şi al evaziunii 

fiscale, s-au dovedit la rândul lor o mare problemă pentru guvern şi economie. 

 Agenţia TASS a publicat anul trecut un material în care se arăta că în 

ultimii ani au fost retrase din Rusia fonduri de peste 2.000 de miliarde de dolari, 

prin „scheme offshore”. 

 Gherman Gref, directorul Sberbank (cea mai mare bancă din Rusia) a 

precizat, la un summit economic în Sankt-Petersburg, faptul că moneda naţională 

rusă (rubla) se prăbuşeşte, iar rezervele interne în valută ale trezoreriei ruse s-au 

dus şi ele pe apa sâmbetei. Astfel, dacă în 2015 Rusia a apelat la împrumuturi din 

Fondul de Rezervă pentru a menţine cât de cât cursul rublei şi dacă a obligat 

exportatorii să-şi schimbe o parte din veniturile în valută în ruble, acum şi fondul 

de rezervă s-a terminat. Ca să se iasă totuşi din dificultate s-a apelat la Fondul 

Naţional „Bunăstarea”, în valoare de aproximativ 80 miliarde de dolari. 

 Acum deja nu se mai pune problema susţinerii rublei ci a acoperirii 

deficitului bugetar imens. Banca Naţională a Rusiei pierde şi ea valuta într-un ritm 

cu totul alarmant, astfel că în doar doi ani (2014 şi 2015) au fost cheltuite 140 

miliarde de dolari, ajungându-se ca rezerva internaţională a Băncii Centrale să 

scadă de la 524 miliarde dolari în octombrie 

2013, la 395 miliarde dolari în septembrie 

2016. 

 Pe piaţa internă sancţiunile impuse de 

guvern la adresa producătorilor occidentali 

(mai ales de alimente) au dus la o creştere 

accelerată a preţurilor acestora pe piaţa internă 

şi, în general, la inflaţie, aceasta în condiţiile în 

care în UE inflaţia a fost mai mult deflaţie. Tradusă în termeni simpli, inflaţia din 

Rusia arată pe de o parte incapacitatea economiei locale de a oferi populaţiei 

produsele de strictă necesitate şi pe de altă parte calitatea proastă a 

managementului, deoarece în timp ce pe piaţa rusească este penurie de alimente şi 

alte produse de bază, pe piaţa UE aceste produse sunt realizate în exces. 

 Ca să putem sesiza adevărata amploare a dezastrului economic este 

suficient să menţionăm că Trezoreria Rusă a anunţat reducerea bugetului apărării 

pentru 2017, cu 25,5 la sută. 

 Prăbuşirea rublei arată că Rusia este o ţară cu probleme generate de faptul 

că economia sa se bazează prioritar pe exportul de materii prime ceea ce 

determină competitivitatea scăzută pe piaţă. Nici înainte de prăbuşirea preţului 

petrolului economia Rusiei nu a fost competitivă, dar exporturile de hidrocarburi 

(la preţuri ridicate) mascau lipsa de competitivitate şi primitivismul economic. 

 Potrivit ultimelor date ale Ministerului pentru Dezvoltare Economică, 

embargoul impus de Rusia asupra importului de alimente din Occident a dus la o 

creştere a preţurilor de 31,6% în ultimii doi ani, începând din august 2014, când a 
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fost introdus boicotul, adică o dată şi jumătate mai mult decât inflaţia (preţurile la 

alimente au crescut cu 52 la sută în februarie 2015). Această situaţie a încurajat 

dezvoltarea economiei subterane, a mafiei locale şi a favorizat apariţia unei 

oligarhii a alimentelor. 

 Între timp, Rusia importă din China alimente în valoare de 20 de miliarde 

de dolari pe an, ceea ce reprezintă o altă lovitură dată balanţei de plăţi externe a 

statului, creând o situaţie similară întrucâtva cu cea de la sfârşitul perioadei 

sovietice. Aşadar, Rusia, cea mai bogată ţară de pe această planetă în absolut tot 

ce ne-am putea închipui, de la aur, diamante şi metale rare, la apă, păduri, 

pământuri fertile nemărginite, bune pentru agricultură, ţiţei, gaze şi altele, 

flămânzeşte din cauza unui embargou auto-impus Europei. 

 

 INIŢIATIVE ALE POLITICII EXTERNE RUSEŞTI 

  

 Relaţiile Federaţiei Ruse cu Ucraina 

 Vladimir Frolov, jurnalist la publicaţia The Moscow Times, aprecia că 

izbucnirea celui mai recent val de violenţe în estul Ucrainei, desfăşurat la 

începutul anului 2017, nu reprezintă o schimbare a stării de fapt sau o acţiune 

premergătoare unei alte escaladări a situaţiei. Acesta este rezultatul inevitabil al 

climatului de incertitudine generat de război, pe care acordurile de pace semnate 

la Minsk nu au reuşit să-l stopeze în totalitate. Este posibil ca forţele ucrainene să 

fi reluat ostilităţile prin preluare în mod accidental a controlului asupra unei 

importante poziţii deţinute de separatişti într-o „zonă gri”, fără însă a încălca linia 

oficială de demarcaţie (Linia de Contact) şi nici nu i-au îndepărtat pe separatişti 

dintr-un teritoriu desemnat, în baza 

acordurilor Minsk-2, ca fiind sub controlul 

ucrainean. 

 Conflictul din Ucraina se 

prelungeşte peste aşteptări. Războiul din 

Donbass se desfăşoară de peste trei ani, iar 

fiecare zi aduce noi încercări de încetare a 

focului, de încălcări sau paşi înainte şi 

înapoi pentru punerea în aplicare a 

Acordului Minsk-2. Acest lucru poate îngreuna realizarea condiţiilor de 

îmbunătăţire a situaţiei din zonă. Cu toate acestea sunt unele indicii care dau 

speranţe de ameliorare a stării conflictuale, prin realizarea unor compromisuri în 

vederea încetării focului. Dintre aceştia menţionăm: 

 a) Întâlnirea dintre nou-numitul trimis special al SUA în Ucraina, Kurt 

Volker şi unul dintre colaboratorii importanţi ai lui Vladimir Putin, Vladislav 

Surkov. Cei doi s-au întâlnit la Minsk pe 21 august 2017, discuţiile înregistrând 

progrese majore, astfel că ambele părţi au caracterizat convorbirile ca fiind 
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cordiale şi juste. A fost o apreciere surprinzătoare având în vedere că reuniunea a 

avut loc pe fondul unui nou set de sancţiuni aplicate de SUA Rusiei şi promisiunii 

preşedintelui Trump de a oferi Ucrainei noi categorii de armamente; 

 b) Pe 5 septembrie 2017, Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse 

a transmis un proiect de rezoluţie Consiliului de Securitate al ONU în care cerea 

să se trimită forţe de menţinere a păcii sub egida ONU în estul Ucrainei, pentru a 

asigura securitatea în Donbass, completând forţa de monitorizare trimisă în 

regiune de Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare din Europa (OSCE). În 

declaraţia sa pentru agenţia TASS, diplomatul rus Vasili Nebenzea a spus că SUA 

şi Ucraina au comunicat oficial în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, că nu 

doresc să accepte această propunere, având multe obiecţii faţă de text. 

 Washingtonul şi Kievul doresc ca forţele de menţinere a păcii să fie 

desfăşurate de-a lungul acelor părţi ale frontierei Ucrainei cu Rusia care scapă 

controlului autorităţilor ucrainene. De asemenea, Ucraina susţine introducerea 

unei clauze care să  interzică orice participare a cetăţenilor ruşi la această forţă de 

menţinere a păcii. Kievul ar dori ca forţa ONU să fie instalată de-a lungul graniţei 

cu Rusia, în zonele pe care nu le controlează, idee pe care Moscova o respinge; 

 c) Pe 11 septembrie a.c., preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, 

într-o convorbire telefonică avută cu cancelarul german Angela Merkel, susţinea 

faptul că această forţă ONU de menţinere a păcii ar putea proteja observatorii 

OSCE nu numai pe linia de contact, dar şi în alte locaţii. Nici această propunerea 

nu a fost acceptată, dar iniţiativa poate fi apreciată ca un gest de compromis; 

 d) Pe 25 septembrie a.c., trimisul special al SUA în Ucraina a fost 

intervievat de şeful postului de radio ucrainean „Vocea Americii”. Alex Mata a 

insistat pe faptul că SUA nu au acceptat propunerea Rusiei, considerând că 

aceasta nu este viabilă, apreciind că acest lucru ar continua să dividă Ucraina, 

nicidecum să rezolve conflictul. 

 Raportul Interfax  din ultima săptămână a lunii septembrie 2017 a 

specificat faptul că Kurt Volker şi Vladislav Surkov s-ar putea întâlni în prima 

săptămână din luna octombrie a.c. într-o ţară din Balcani; 

 e) Pe 26 septembrie a.c., preşedintele şefilor statelor majore întrunite al 

Departamentului Apărării SUA a afirmat în faţa Comitetului pentru Servicii şi 

Armamente din Senat că ar trebui ca SUA să ofere Ucrainei armament pentru 

sprijin în vederea apărării suveranităţii şi integrităţii naţionale. 

 Putem concluziona că au apărut indicatori convingători care sugerează 

faptul că atât Moscova cât şi Washingtonul doresc să realizeze din Ucraina un stat 

neutru. Doneţk şi Luhansk sunt doar elemente de presiune menite să susţină 

poziţia F. Ruse în negocieri. Scenariul ideal al Kremlinului ar fi  acela în care F. 

Rusă ar păstra controlul informal asupra regiunii Donbass, chiar şi după ce 

sancţiunile occidentale ar fi ridicate. De fapt Rusia doreşte să controleze toată 

Ucraina nu doar două regiuni separatiste, dar deocamdată acest lucru nu este 
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posibil. Pe de altă parte, intransigenţa Rusiei în negocieri ar spori posibilitatea 

declanşării unui conflict violent de amploare, ceea ce ar accentua ostilitatea 

Ucrainei faţă de Rusia şi ar grăbi trimiterea de armament modern american pentru 

armata ucraineană. 

 Sub actuala conducere, Kievul nu va implementa viziunea rusă privind 

acordul Minsk-2, însă ar putea implementa anumite aspecte politice ale acordului: 

alegeri, descentralizare, dar numai în cazul în care Moscova ar efectua o retragere 

completă şi verificabilă a trupelor separatiste din Donbass şi ar destructura 

structurile militare şi politice din teritoriile deţinute de separatişti. 

 Moscova îl percepe pe Poroşenko ca fiind lipsit de putere şi „rănit”. 

Kremlinul speră ca în Ucraina să aibă loc alegeri parlamentare anticipate, în urma 

cărora să vină la putere un nou guvern, cu atitudine mai prietenoasă faţă de F. 

Rusă. Administraţia rusă mizează pe o coaliţie extinsă între Partidul Patria condus 

de Iulia Timoşenko şi Blocul Opoziţiei condus de Iuri Boiko, cu Victor 

Medvedciuk acţionând ca mediator între acestea şi ca agent de control din partea 

lui  Putin. Aceste speranţe s-ar putea să nu devină realitate fiind probabil ca P. 

Poroşenko să contracareze strategia Kremlinului, provocând divizarea Blocului 

Opoziţiei. Totuşi rămâne întrebarea: ce se va întâmpla dacă Kievul refuză să 

implementeze acordul Minsk-2? 

 În această situaţie, Rusia va fi, la rândul său, liberă de obligaţiile stipulate 

în acord. Rămâne sub semnul întrebării dacă luptele vor fi reluate în acel moment. 

 Nu este surprinzător că  D. Trump, în baza „artei negocierii”, să dorească 

desfăşurarea de convorbiri directe între Moscova şi Kiev, SUA acţionând ca 

supervizor. Această abordare ar putea fi mai eficientă decât iluzoriul Acord 

Minsk-2, conform căruia Kievul ar trebui să negocieze cu „republicile” 

separatiste. 

 În Legea consolidată privind alocările bugetare pentru anul 2017, aprobată 

de ambele camere ale Congresului SUA, se prevedea alocarea unui ajutor 

financiar pentru Ucraina în valoare de 560 milioane de dolari. Fondurile oferite de 

SUA până în prezent pentru consolidarea capacităţii de apărare a Ucrainei 

reprezintă suma de 350 de milioane de dolari, restul urmând a fi alocate 

guvernului de la Kiev după 1 octombrie 2017.  

  

 Istmul ponto-baltic şi importanţa sa pentru F. Rusă 

 Închiderea istmului ponto-baltic şi controlul gurilor Dunării, conform 

teoriei geostrategice a lui Vlad Cubreacov, publicată la începutul anului 2017, 

atestă o revenire în actualitate a importanţei geostrategice a R. Moldova. 

 Vlad Cubreacov, analist de marcă din R. Moldova, are o perspectivă 

inteligentă şi anticipativă asupra mişcărilor Rusiei, a motivaţiilor care stau în 

spatele acestora şi a scopurilor urmărite de Moscova. Acesta  atrăgea  atenţia  într-

un interviu recent că: „Anexarea Crimeii de către F. Rusă a dezlănţuit un proces 
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care are ca miză anexarea altor regiuni din estul şi sudul Ucrainei, a 

Transnistriei şi a raionului Ștefan Vodă, cu scopul de a asigura legătura cu sudul 

Basarabiei istorice (fosta regiune Ismail), precum şi a UŢA Găgăuzia. Prin 

această operaţie, Moscova urmăreşte să controleze nu doar întreg litoralul 

nordic al Mării Negre, ci şi gurile Dunării. Dacă într-adevăr acesta este planul 

Moscovei, atunci devine clar că pasul următor va fi dezgheţarea conflictului 

moldo - transnistrean”. 

 De asemenea, un articol apărut pe site-ului www.rumaniamilitary.ro 

atrăgea atenţia asupra unui scenariu complementar care tinde să se contureze în 

imediata vecinătate a graniţelor României: „Rusia ar avea interese majore, după 

digerarea anexării Crimeei, pentru  a crea o ieşire la Marea Neagră pentru 

Transnistria, probabil via estuarul Nistrului, dar şi pentru controlul gurilor 

Dunării, ceea ce poate însemna anexarea întregului raion Odessa, inclusiv cu 

Bugeacul şi a Insulei Şerpilor, spre a fi alipite ulterior regiunii transnistrene”. 

 O forţare rapidă a ieşirii la Marea Neagră ar asigura o rută maritimă 

necesară Moscovei pentru trimiterea de întăriri din Crimeea spre frontul 

ucrainean. Astfel, F. Rusă ar putea asigura pentru separatiştii ucraineni forţele şi 

aprovizionarea logistică necesare în condiţii sporite de siguranţă, rapid, cu un 

efort financiar mai mic decât dacă ar executa aceste transferuri de forţe şi mijloace 

printr-un pod aerian. Probabil că acesta este şi motivul pentru care ruşii luptă în 

Sevastopol pentru a captura cât mai multe vase ale flotei ucrainene. 

 Dacă Găgăuzia s-ar alipi Bugeacului, în condiţiile existenţei unui coridor 

de legătură creat dinspre Tighina, noul raion autonom, numit, eventual, Republica 

Tiraspol-Odessa, s-ar apropia ca dimensiuni şi populaţie de cele ale R. Moldova, 

ameninţând inclusiv Cahulul şi având ieşire la Marea Neagră prin braţul dunărean 

Chilia. Astfel, ar putea apare o nouă entitate statală, cu şanse reale de a deveni 

viabilă economic, capabilă să facă concurenţă puternică R. Moldova şi totodată să 

exercite presiuni asupra acesteia. 

 Instalarea de forţe militare ruseşti la o distanţă atât de mică de portul 

Constanţa, de baza aeriană de la Kogălniceanu şi de gurile Dunării (braţele Sulina 

şi Sfântul Gheorghe), ar anula importanţa lor militară, vulnerabilizându-le. 

Această situaţie ar fi una critică nu numai pentru România, dar şi pentru NATO şi 

UE. 

 O altă opţiune a Tiraspolului ar fi consolidarea controlului separatiştilor 

transnistreni atât în Tighina, pe care ar urma să o înglobeze în totalitate, cât şi a 

zonei rurale de la nord de Tiraspol, unde Chişinăul încă îşi mai exercită controlul. 

 De asemenea, Rusia acţionează pentru securizarea şi închiderea istmului 

ponto-baltic, linia care uneşte Marea Baltică de Marea Neagră, adică graniţa estică 

a comunităţii euro-atlantice. Simion Mehedinți afirma (în 1916), că istmul acesta 

este şi o linie de demarcație istorică, nu doar geopolitică, deoarece până la această 

demarcaţie se menţinea  spaţiul rusesc. În viziunea lui Simion Mehedinţi istmul 
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ponto-baltic face parte dintre cele cinci repere geostrategice ale securităţii statului 

român: Dunăre, Carpaţi, Marea Neagră, strâmtorile şi istmul ponto-baltic. 

 Conform afirmaţiilor profesorului Ilie Bădescu, pentru civilizaţia 

occidentală, capacitatea de a „integra statele central şi est-europene până la 

limita aliniamentului ponto-baltic constituie examenul de capacitate al 

instituţiilor europene şi euro-atlantice”. 

 Deci istmul ponto-baltic este şi un reper major de securitate atât pentru 

NATO cât şi pentru F. Rusă, ceea ce pare a fi reţeta sigură pentru o viitoare 

confruntare. 

 Un mijloc verificat de perpetuare a controlului rusesc asupra zonelor de 

interes este acela de alimentare a aşa numitelor „conflicte îngheţate”. În zona 

Mării Negre, conflictele îngheţate sunt determinate de prezența militară rusă şi nu 

pot fi soluţionate decât prin strategii globale promovate de statele din zonă şi 

susţinute de forţe internaționale. Marea Neagră reprezintă un punct-cheie pentru 

securitatea Europei, iar atenţia de care se bucură acum Marea Neagră este legată 

atât de dorința de a extinde zona de stabilitate europeană, de la România şi 

Bulgaria către est, în Caucaz, cât şi de nevoia îndiguirii expansiunii rusești. 

 În pofida angajamentelor internaționale pe care și le-a asumat la Istanbul, 

în 1999, Rusia,  pentru a-şi menţine controlul pe axa Transnistria – Moldova – 

Balcani, a refuzat să-şi retragă arsenalul tehnic și militar de pe teritoriul R. 

Moldova. De retragerea acestei armate depinde şi reglementarea diferendului 

transnistrean, care nu poate fi soluționat până ce această regiune nu va fi 

demilitarizată. Din nefericire, cheia soluționării acestui conflict se află la 

Moscova. 

 Importanţa R. Moldova pentru F. Rusă capătă accente geopolitice, fapt 

subliniat şi de ziariştii de la „Nezavisimaia Gazeta” care concluzionau: „astăzi, 

Moldova, în pofida dimensiunilor sale mici şi a posibilităţilor corespunzătoare, 

devine pentru Rusia unul din punctele cheie în Comunitatea Statelor 

Independente.” 

 Dacă R. Moldova este importantă pentru Rusia, Transnistria este şi mai 

importantă datorită faptului că aici se află cel mai important complex militaro-

industrial de pe teritoriul Basarabiei: o uzină ce produce componente pentru  

armamente nucleare, peste 13 uzine cu producţie militară, un centru pentru 

controlul comunicațiilor etc. Nu trebuie neglijată nici prezenţă Armata a 14-a, 

care are în subordine forţe de loc neglijabile: o divizie de infanterie motorizată, 

încartiruită la Tiraspol, două regimente de artilerie, un regiment de tancuri, un 

regiment antitanc, două regimente de genişti şi pontonieri, un regiment de rachete 

și o escadrilă de elicoptere. În plus, mai sunt şi aproximativ 100.000 de 

„rezervişti” ruşi adăpostiţi în blocuri confortabile construite de companii germane, 

în măsură să fie mobilizaţi în caz de nevoie. 
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 Nivelul de înarmare al Transnistriei întrece de peste 20 de ori resursele 

militare ale întregii R. Moldova. 

 Este greu de crezut că Moscova va fi de acord să se dispenseze de aceste 

capacităţi, mai ales de cele industriale, sau că le va redisloca ca pe timpul celui de 

al Doilea Război Mondial. 

 Controlul Moscovei asupra  R. Moldova, cu accent pe Transnistria, este 

fundamental pentru  securitatea F. Ruse, definit explicit printr-o rezoluţie a Dumei 

de Stat a Rusiei: „Nistrul este linia strategică care desparte cele două mari spaţii 

geopolitice, spaţiul slav de restul lumii europene. Controlul Nistrului defineşte 

calitatea de putere zonală.  După desprinderea Ucrainei, acum, pentru Rusia, 

mai mult ca niciodată, păstrarea Transnistriei are o semnificaţie strategică 

covârşitoare, rămânând singurul cap de pod către Europa de sud-est”. 

 În concluzie, putem afirma că R. Moldova este o zonă tampon atât pentru 

NATO cât şi pentru F. Rusă. Aceasta este o realitate geostrategică, de aceea 

problema transnistreană nu mai este o problemă internă a R. Moldova, ci este una 

internaţională şi ea poate fi rezolvată doar cu ajutorul comunității internaționale şi 

doar după retragerea militară rusească din regiune. În acelaşi fel se poate face şi 

democratizarea reală a regiunii transnistrene care va putea începe doar după 

retragerea trupelor ruse, după demilitarizarea regiunii şi lichidarea structurilor de 

reprimare a valorilor democratice rămase de pe timpul comunismului. 

 Prezenţa trupelor ruseşti pe teritoriul Moldovei constituie principala cauză 

a eşecului democratizării ţării şi a dezvoltării sale autonome, iar influenţa 

structurilor de forţă se resimte în toate sectoarele – politic, economic, social, de 

securitate.  

 Transnistria este menţinută în aşa zisa stare de „conflict îngheţat”, însă 

toată lumea este conştientă că Moscova poate oricând “să încălzească situaţia”, 

dacă îşi vede ameninţate interesele. 

  

 Relaţiile F. Ruse cu Ungaria 

 Pentru Moscova, apropierea de Ungaria, consolidarea unei relaţii 

economice profitabile, cu posibilitatea de a fi transferată şi în domeniul politic, nu 

putea să fie mai potrivită pentru realizarea obiectivelor sale strategice împotriva 

UE şi NATO. 

 Această politică s-a consolidat prin întâlniri bilaterale, atât la nivel 

economic cât şi politic, ce au avut loc în ultimul timp între diferite delegaţii ale 

celor două ţări, dar a fost şi stimulată de estimarea liderilor de la Budapesta, 

posibil eronată, că administraţia Trump va adopta o atitudine mai tolerantă faţă de 

Moscova. Punctul culminant al acestei politici l-a constituit vizita de o zi, la 

Budapesta, a delegaţiei F. Ruse condusă de preşedintele ţării, Vladimir Putin 

(02.02.2017). Pe timpul întâlniri s-a discutat despre posibilităţile de cooperare 

între cele două ţări în câteva domenii de interes: nuclear, comercial, energetic, 
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transporturi şi bancar. Probabil că au fost abordate şi unele aspecte de cooperare 

politică între Moscova şi Budapesta, fiindcă altfel nu s-ar explica solicitarea 

premierului maghiar, Victor Orban,  făcuta la scurt timp după vizită, de ridicare a 

sancţiunilor UE impuse F. Ruse, catalogate ca fiind „ineficiente şi în detrimentul 

Europei”. Orban a justificat această solicitare prin faptul că  sancţiunile au costat 

ţara sa 6,5 miliarde USD, sub forma unor oportunităţi de investiţii în F. Rusă, 

minimalizând ameninţarea ce o reprezintă Rusia pentru estul Europei şi, în 

general, pentru NATO. 

 Pentru Ungaria, adoptarea unei politici opuse celei europene, în condiţiile 

în care şi Washingtonul şi-a clarificat poziţia faţă de F. Rusă, poziţie materializată 

atât în domeniul militar (înfiinţarea de noi comandamente NATO, desfăşurarea de 

noi forţe în estul Europei, exerciţii militare etc.), în domeniul politic (iniţiativa 

celor trei mări) şi economic (proiecte de investiţii pentru dezvoltarea ţărilor din 

estul continentului), nu a fost prea inspirată. 

 Iniţiativele occidentale nu vor permite Ungariei să menţină actuala 

ambiguitate politică şi vor sili conducerea de la Budapesta să aleagă în ce parte 

doreşte să se situeze. Credem că prea multe dubii în acest sens nu sunt, fiindcă 

Ungaria nu poate renunţa la umbrela de securitate şi de prosperitate oferite de 

NATO, respectiv UE. 

 Recenta sancţiune primită de Budapesta din partea EU este o dovadă că 

oportunismul politic nu dă întotdeauna rezultatele scontate. 

 În ceea ce priveşte Moscova, nu a pierdut nimic, a mai folosit un prilej 

pentru a tulbura apele în UE şi a pus bazele unei posibile viitoare cooperări. 

  

 F. Rusă şi Cipru 

 F. Rusă acordă din nou atenţie sporită zonei de est a M. Mediterane. 

Moscova urmăreşte să-şi menţină prezenţa în zona care, nu numai că-i asigură 

influenţa în Orientul Mijlociu, echilibrul faţă de NATO, dar care este şi o posibilă 

ameninţare a poziţiei sale de „pompă de benzină a Europei”. 

 Pe 31.10.2016, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut o 

întrevedere la Moscova cu omologul său cipriot, Ioannis Kasoulides. Date fiind 

numeroasele probleme pe care F. Rusă le are de gestionat în prezent, o astfel de 

întrevedere ar fi putut părea inutilă, însă mica insulă este o parte importantă a 

strategiei Moscovei pentru regiune. Întâlnirea lui Lavrov a urmat unei suite 

anterioare de contacte între lideri ruşi cu cei ciprioţi, inclusiv cu liderul 

formaţiunii de opoziţie, Partidul Progresist al Oamenilor Muncii (AKEL), Andros 

Kypianou. Astfel, Moscova se asigură să fie bine informată despre întreaga sferă 

politică, economică şi socială a insulei. 

 Întrevederea de pe 31.10.2016 s-a concentrat puternic asupra Summit-ului 

consacrat reunificării insulei, care s-a desfăşurat în cursul săptămânii 07-

13.11.2016, cu participarea reprezentanţilor ciprioţilor greci şi turci. 
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 În ultimele patru decenii au avut loc negocieri constante pentru 

soluţionarea acestei probleme, însă doar după luna mai 2015 convorbirile 

desfăşurate sub egida ONU au atins un nivel promiţător. În cursul săptămânii 07-

13.11.2016, reprezentanţi ai guvernului R .Cipru şi ai Republicii Turce a Ciprului 

de Nord s-au întâlnit în Elveţia pentru a discuta problemele controversate privind 

schimbul de teritorii şi proprietăţi. Ambele părţi conştientizează beneficiile 

economice, financiare şi politice ale reunificării insulei şi se confruntă cu presiuni 

mari din partea ONU, UE, Turciei şi Israelului pentru a ajunge la un acord.  

Ankara şi Tel Aviv-ul, în plus, doresc să poarte discuţii privind energia, Ciprul 

fiind unul din beneficiarii rezervei uriaşe de petrol descoperită în Marea 

Mediterană. 

 În privinţa reunificării insulei, F. Rusă se remarcă prin eforturile sale de 

subminare a negocierilor, mai ales atunci când acestea sunt purtate sub egida 

ONU. Astfel: în 2004, F. Rusă s-a folosit de poziţia pe care o are în cadrul 

Consiliului de Securitate al ONU pentru a respinge, folosindu-şi dreptul de veto, o 

rezoluţie privind soluţionarea problemei, cu puţin timp înainte ca ciprioţii greci să 

voteze împotriva reunificării. Motivul pentru care Moscova a adoptat această 

atitudine este generat de teama că Cipru ar putea să intre în zona de influenţă 

NATO, ceea ce ar ameninţa interesele sale, datorită poziţiei strategice în M. 

Mediterană fiind situat la o distanţă aproximativ egală faţă de câteva zone de criză 

din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (Siria, Irak şi Libia). De asemenea, 

avioanele militare franceze, britanice şi americane decolează frecvent de pe insulă 

pentru a executa misiuni în aceste zone de criză, sau pentru monitorizarea 

mişcările navelor ruseşti din estul Mediteranei. 

 Moscova este interesată de Cipru și din motive financiare. De decenii, 

insula a constituit un paradis fiscal al serviciilor bancare offshore şi un centru al 

acţiunilor de spălare de bani pentru companii şi indivizi ruşi. Chiar dacă este stat 

membru al UE, R. Cipru a manifestat flexibilitate în privinţa interpretării stricte a 

reglementărilor Uniunii, permiţând sectorului bancar al insulei să rămână strâns 
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interconectat cu cel al F. Ruse. Moscova chiar a oferit statului cipriot un 

împrumut în valoare de mai multe miliarde de dolari în timpul crizei sale 

financiare din 2011, pentru a asigura faptul că securitatea fondurilor ruseşti este 

menţinută pe insulă. În prezent, deşi „povara” financiară a Ciprului s-a diminuat 

într-o oarecare măsură şi Moscova a acţionat pentru a restricţiona migrarea 

fondurilor ruseşti din ţară, insula continuă să fie una din destinaţiile cele mai 

populare pentru capitalul deţinut neoficial de elitele şi companiile statului rus.  

 Ciprul joacă de asemenea, un rol cheie în strategia Moscovei în domeniul 

gazelor naturale. În ultimul deceniu, Israelul, Egiptul, Ciprul, Libanul și chiar 

ANP sunt posibilii beneficiari ai zăcământului major de gaze natural din Estul 

Mării Mediterane, cunoscut sub denumirea de „Leviatan”. Fiecare dintre aceste 

state ar putea deveni în următorii zece ani furnizor de gaze naturale atât pentru 

Turcia, cât şi pentru sud-estul Europei, posibil diminuând importanţa furnizorilor 

ruşi. Compania energetică rusă Gazprom depune eforturi pentru realizarea 

proiectului gazoductului Turk Stream, care ar urma să transporte gaz rusesc în 

Turcia şi mai departe în Europa. Un Cipru divizat este un actor important care va 

submina pe termen lung orice proiect privind construirea unui gazoduct din Egipt 

sau Israel către Turcia, sau sudul Europei. O opţiune alternativă, cea care ar trece 

prin apele teritoriale ale Libanului şi Siriei, este aproape imposibilă din motive de 

securitate. Aceasta plasează Ciprul pe o poziţie dificilă, prins între stimulentele 

oferite de F. Rusă în trecut (instrumente financiare, investiţii, schimburi 

comerciale, turism şi relaţii politice) şi oportunitatea unei soluţii politice care ar fi 

în beneficiul deplin al insulei şi ar consolida relaţiile sale cu Occidentul. 

 În contextul în care autorităţile de la Moscova poartă discuţii cu grupurile 

de opoziţie din Cipru, se ridică întrebarea dacă gesturile prietenoase ale F. Ruse s-

ar putea transforma în acţiuni de ingerinţă în afacerile interne ale ţării pentru a 

împiedica progresul convorbirilor privind reunificarea insulei. 

 În final, destinul Ciprului va fi hotărât în funcţie de interesele şi ambiţiile 

puterilor globale. 

  

 Relaţiile Federaţiei Ruse cu Turcia 

 Pe 6 decembrie 2016, premierul Turciei, Binali Yildirim, a făcut o vizită la 

Moscova. La conferinţa de presă comună, premierul F. Ruse, Vladimir Medvedev, 

a calificat negocierile desfăşurate cu premierul turc drept „substanţiale”, a 

subliniat potenţialul colaborării între cele două ţări şi a promis ratificarea rapidă a 

acordului pentru realizarea gazoductului Turkish Stream, care va traversa Marea 

Neagră dinspre Rusia către Turcia. Premierul rus a precizat că acest gazoduct, 

care va fi alcătuit din două conducte, va avea o capacitate anuală de transport de 

15,75 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Una dintre aceste conducte va 

aproviziona Turcia, în timp ce a doua va fi destinată livrărilor de gaze către 

Uniunea Europeană. Trebuie precizat că blocul comunitar încă nu şi-a dat acordul 
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pentru acest proiect care a fost conceput pentru a înlocui gazoductul South 

Stream, respins de Comisia Europeană. Deşi a confirmat că negocierile cu UE nici 

măcar nu au început, Medvedev a estimat că Turkish Stream îşi „va găsi locul” şi 

nu va fi un proiect care să intre în concurenţă cu altele. Premierul rus a mai spus 

că acest gazoduct va permite consumatorilor europeni evitarea unor riscuri, aluzie 

la instabilitatea din Ucraina, ţară prin conductele căreia se transportă în prezent o 

mare parte a gazelor importate de UE din Rusia. 

 Cât despre prima centrală atomoelectrică a Turciei, care va fi amplasată în 

zona localităţii Akkuyu (în sudul ţării, pe ţărmul Mediteranei) şi va fi construită în 

cooperare cu Rusia, Binali Yildirim a declarat că au fost întreprinse demersurile 

pentru accelerarea lucrărilor, astfel încât centrala să fie dată în exploatare în anul 

2023. Valoarea acestui proiect este estimată la circa 20 de miliarde de dolari. 

 În declaraţiile date în faţa presei după întrevederea cu omologul său turc, 

premierul Medvedev a cerut să fie învăţate lecţiile trecutului şi a apreciat că 

relaţiile ruso-turce trebuie să se bazeze pe pragmatism, odată depăşite tensiunile 

provocate de incidentul din noiembrie 2015, 

când un bombardier rus a fost doborât de 

aviaţia turcă la frontiera dintre Turcia şi Siria. 

 Pe timpul vizitei efectuate la Moscova 

de preşedintele Turciei, Recep Tayyp Erdogan 

(3 mai 2017), preşedintele F. Ruse, Vladimir 

Putin, sublinia: „În urmă cu ceva timp, 

relaţiile bilaterale au fost testate pentru a verifica rezistenţa lor. Acum putem 

afirma cu încredere că perioada restaurării relaţiilor bilaterale dintre Rusia şi 

Turcia s-a încheiat şi vom reveni la o interacţiune normală”.Preşedintele rus a 

subliniat faptul că Rusia şi Turcia au discutat despre conflictul din Siria şi au 

ajuns la concluzia că acesta poate fi rezolvat doar folosind metode politice şi 

diplomatice. De asemenea, a subliniat eforturile proactive ale Rusiei, Turciei şi 

Iranului pentru a încheia confruntările din Siria şi pentru a aduce la masa 

negocierilor autorităţile de la Damasc şi liderii rebelilor. 

 De asemenea, o atenţie deosebită a fost acordată interacţiunii în sfera 

economică şi eliminării restricţiilor şi barierelor care împiedică extinderea 

schimburilor comerciale şi de investiţii. O evoluţie recentă şi alarmantă totodată 

ridică semne de întrebare atât la Washington cât şi la Bruxelles privind orientarea 

politică viitoare a Turciei. Este vorba de anunţul făcut de preşedintele Erdogan 

potrivit căruia guvernul a semnat un contract prin care Turcia va achiziţiona 

sisteme de rachete sol aer S-400 din F. Rusă (septembrie 2017). Pe lângă 

semnificaţia sa militară, această iniţiativă dovedeşte şi nivelul scăzut, aproape 

conflictual, al relaţiilor Turciei cu Occidentul. Federația Rusă nu are decât de 

câștigat din această situație, iar Kremlinul nua pierdut timp pentru a profita în 

plan politic, diplomatic și military din această stare de fapt. 
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 Cooperarea dintre Federaţia Rusă şi Iran  

 În conformitate cu precizările revistei Eurasia, orice evaluare a cooperării 

militare dintre Iran şi F. Rusă trebuie făcută ţinând seama de două elemente 

esenţiale: climatul geopolitic actual şi climatul de securitate. 

 Nivelul neîncrederii dintre cele două părţi este mare. Pe de o parte, liderii 

iranienii cred că ruşii percep Iranul dintr-o perspectivă tactică, considerându-l un 

stat de ale cărui probleme pot profita folosindu-l ca monedă de schimb în 

negocierile cu Occidentul, pe de altă parte, ruşii cred că Iranul limitează 

cooperarea cu Rusia numai la domeniile dificile care vulnerabilizează poziţia 

internaţională a F. Ruse. Privind relaţia bilaterală prin prisma acestor  puncte de 

vedere, reproşurile reciproce capătă sens: întârzierile majore determinate de F. 

Rusă în operaţionalizarea uzinei nucleare iraniene de la Bushehr; impunerea de 

limitări pentru Iran în Marea Caspică; lipsa sprijinului activ al F. Ruse pentru Iran 

în dosarul nuclear; relaţiile apropiate ale F. Ruse cu Israelul; lipsa de angajament 

al Moscovei faţă de acordurile dintre cele 

două state privind securitatea şi armamentul; 

posibilitatea ca Iranul să înlocuiască Rusia pe 

piaţa de hidrocarburi a Europei etc. 

 Trebuie, totuşi, să subliniem o anumită 

tendinţă, anume că în pofida multor aspecte 

istorice, dar şi actuale, care le despart, liderii 

de la Moscova şi Teheran încep să descopere 

interese comune care pot duce la o cooperare periculoasă pentru echilibrul 

regional şi, posibil, într-o perspectivă mai îndelungată, mondial. Această 

apropiere a devenit mai vizibilă după semnarea Planului Comun Cuprinzător de 

Acţiune, dintre SUA şi Republica Islamică a Iranului garantat de puterile 

europene (P5+1), acord ce a mărit spaţiul de manevră politică şi economică al 

celor două ţări. Moscova nu a pierdut ocazia de a profita de noile oportunităţi 

pentru a readuce pe tapet acordul de livrare către Iran a sistemului de rachete de 

tipul S-300. Potrivit lui Vladimir Saljin, analist rus pe probleme politice, 

Teheranul doreşte să achiziţioneze din Rusia tancuri tip T90, avioane multi-rol de 

tip Su-30; elicoptere de tip MI-17 şi MI-8, avioane avansate de antrenament de tip 

Yak-130, avioane uşoare de atac, sisteme mobile de rachete pentru apărare de 

coastă tip Bastion echipate cu rachete anti-navă, tehnologii necesare Flotei 

Navale, submarine cu propulsie diesel şi electrică etc. După cum se vede, apetitul 

Teheranului pentru armament modern rusesc este destul de mare, deşi nu 

întotdeauna pe placul Moscovei care nu-şi doreşte un vecin, de talia Iranului, 

puternic din punct de vedere militar. 

 În războiul civil din Siria interesul ambelor state este acela de a sprijini 

rămânerea la putere a regimului politic al preşedintelui Bashar Al-Assad. 
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Colaborarea dintre Rusia şi Iran pentru atingerea acestui scop a contribuit la 

apropierea dintre cele două state, fără însă a diminua suspiciunile existente între 

acestea. 

 Problematica relaţiilor dintre F. Rusă şi Iran este complexă şi 

impredictibilă, caracterizată de interese diametral opuse, dar şi de ameninţări 

comune, în plus, fiecare dintre ele poate deveni, în anumite condiţii, o ameninţare 

una pentru cealaltă. Riscând o estimare, considerăm că pe termen mediu şi lung, 

cooperarea dintre Moscova şi Teheran va fi orientată pe proiecte, pe interese 

tactice regionale, fără a se risca avansarea către zona geopolitică. Apariţia Turciei 

pe o anticipată axă Moscova- Ankara- Teheran, pare că frizează logica politică: 

Turcia este oponenta istorică a Rusiei şi concurenta principală a Iranului pentru 

poziţia de lider politic, economic, militar, religios, regional; locul de apropiere al 

celor trei ţări este Orientul Mijlociu, unde nimic nu este sigur şi totul se poate 

schimba de la o zi la alta în materie de aliaţi; duşmanul unuia este prietenul altuia; 

petrolul este factorul major care poate influenţa combinaţiile politice ale celor trei 

state. 

 Peste toate acestea se mai adaugă un factor, care probabil este şi cel mai 

important, anume interesele SUA în Orientul Mijlociu, singura putere globală a 

momentului. Istoric, nici un mare imperiu al omenirii nu a putut evita nevoia de a 

domina autoritar Orientul Mijlociu, fie prin ocupaţie militară (babilonienii, 

egiptenii, perşii, grecii, romanii, otomanii) sau control absolut. Rămâne de văzut 

cum vor rezolva americanii această problemă şi cum vor reacţiona ceilalţi actori 

statali, locali sau globali. 

 

 Concluzii 

 - Economia F. Ruse este încă departe de economiile performante ale 

multor ţări occidentale, ceea ce nu-i permite să asigure populaţiei un nivel de trai 

corespunzător. Această situaţie, cuplată cu epuizarea rezervelor financiare ale 

ţării, embargoul occidental şi cu scăderea preţului petrolului pe piaţa mondială, 

poate genera mişcări sociale de amploare cu potenţial de destabilizare politică a 

ţării; 

 - Turcia este din ce în ce mai interesată de a dezvolta relaţii economice, 

politice, eventual militare cu F. Rusă, dar şi de a beneficia de importantele 

resurse ale acesteia; 

 - Viitorul va da răspunsuri unor întrebări determinate de unele evoluţii 

actuale insuficient conturate deocamdată: F. Rusă, Turcia şi Iranul pot oare să 

constituie o alianţă solidă, reală, în care părţile să aibă încredere una în 

cealaltă? Care ar fi circumstanţele geopolitice care ar determina o astfel de 

situaţie? 
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RUSIA VERSUS CHINA 

 COOPERARE SAU CONFRUNTARE ? 

 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

 

 Natura relaţiilor dintre F. Rusă şi R.P. 

Chineză, indiferent de traiectoria pe care vor evolua, 

cooperare sau confruntare, pare să fie una critică 

pentru configurarea arenei politice şi militare actuale 

şi de perspectivă. La acest moment putem considera 

că Moscova şi Beijingul sunt în luna de miere, 

deoarece niciodată relaţiile dintre aceste două ţări nu 

au fost mai strânse, cuprinzând o mare varietate de 

domenii: politic (coordonare în plan regional şi 

global), economic (finanţe, energie, agricultură, 

proiecte de dezvoltare), militar (exerciţii comune, 

comerţ militar) şi de securitate (OCS). 

 Preşedintele F. Ruse, Vladimir Putin şi al 

R.P. Chineze, Xi Jinping, au aprobat (iulie 2017) 

direcţiile de acţiune bilaterală pentru implementarea 

prevederilor  Tratatului de Prietenie şi Bună 

Vecinătate, ceea ce va amplifica şi mai mult 

cooperarea dintre cele două ţări şi, eventual, vor fi 

explorate domenii noi. 

 Această prietenie de necesitate dintre Rusia 

şi China are un obiectiv geopolitic clar, acela de a 

ataca hegemonia globală a SUA şi a accelera apariţia unei noi ordini mondiale, 

una multipolară. Deja o serie de state s-au apropiat de cele două mari puteri, chiar 

dacă una este emergentă, iar cealaltă descendentă, intrând în diferite forme sau 

proiecte de cooperare preponderent economică, dar şi de securitate, iniţiate de 

acestea: BRICS, Organizaţia de Cooperare de la Shanghai (OCS), Banca de 

Investiţii a Asiei (AIIB), One Belt, One Road (OBOR),  Uniunea Economică 

Eurasiatică (EEU) etc. Deşi eficienţa unor iniţiative este redusă, unele fiind  

imitaţii nerodate încă ale unor structuri Euroatlantice, precum UE sau NATO, 

reuşesc totuşi să disperseze puterea la nivel regional şi global şi, la un moment 

dat, pot funcţiona eficient. 

 Apropierea dintre Rusia şi China a fost şi este impulsionată şi de agenda 

hegemonică a SUA pusă în aplicare în apropierea graniţelor celor două state, ceea 

ce ridică semne de întrebare asupra intenţiilor reale ale Washingtonului şi trezeşte 

suspiciuni atât la Moscova cât şi la Beijing. 

 
Generalul de brigadă 

(r) Dan Niculescu este 

președintele ADMRR 

„A.I. Cuza” și redactor 

șef al revistei 

Asociației Dincolo de 

Orizonturi.  

A fost ataşat al 

apărării, militar, aero şi 

naval în Israel.  
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 Subliniez faptul că această cooperare sino-rusă este de necesitate deoarece, 

afară de animozităţile istorice existente între ele, există o serie de noi domenii în 

care Moscova şi Beijing-ul se află în opoziţie, pornind de la cele de natură 

economică, strategii regionale şi globale, interese şi dominaţie în alte zone ale 

lumii (Asia Centrală, Africa). Elementele care le separă sunt atât de multe şi de 

vitale  încât numai perceperea unui pericol mai mare le-a adus împreună, dar 

aceasta nu însemnă că actuala stare va dura la infinit şi că nu se va ajunge în 

situaţia ca cel mai puternic să se impună dar, cel puţin, acest moment este 

întârziat. 

 Zona cea mai sensibilă şi cu cel mai mare potenţial de confruntare între 

Rusia şi China este Siberia - Orientul Îndepărtat. 

 

 Orientul Îndepărtat 

  Zona Orientului Îndepărtat (OÎ) rusesc reprezintă un teritoriu  contestat 

atât de Rusia cât şi de China. Apartenenţa sa la Rusia este relativ de dată recentă 

şi, după cum se vede, 

devine din ce în ce tot mai 

fragilă. Până în secolul al 

XVII-lea acest teritoriu, 

practic nepopulat, era 

disputat între Imperiul Rus 

şi clanurile chinezeşti, 

fiecare revendicându-l şi 

luptând pentru controlul 

său. Această situaţie a durat 

până în anul 1689 când 

luptele dintre chinezi (dinastia Qing) şi coloniştii rusi din valea fluviului Amur s-

au încheiat prin Tratatul de pace de la Nerchinsk, conform căruia cea mai mare 

parte a teritoriului revenea Chinei. Pacea aceasta nu a însemnat stoparea 

pretenţiilor Rusiei, contestarea căpătând de multe ori caracter violent. Abia în anul 

1980, guvernele URSS şi R.P. Chineză au iniţiat un proces de reconciliere 

încheiat zece ani mai târziu, când cea mai mare parte a teritoriilor în litigiu intrau 

în componenţa URSS. Această stare de fapt a fost oficializată în iulie 2001 prin 

semnarea de către liderii celor două ţări, la Moscova, a Tratatului de Prietenie şi 

Bună Vecinătate
1
, o dovadă concludentă a ceea ce înseamnă prietenia şi buna 

vecinătate în înţelesul Moscovei. 

 Oricum, aşa cum ne-a arătat istoria de atâtea ori, tratatele sunt temporare 

şi, de regulă, ţin până se schimbă raportul de forţe, fapt ce este tot mai vizibil în 

OÎ. 

 R.P.Chineză înaintează metodic în OÎ, atât din punct de vedere economic 

cât şi demografic, în timp ce populaţia rusă parcurge drumul în sens invers. 
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Conform ultimului recensământ efectuat în anul 2010, numărul ruşilor ce locuiesc 

în Siberia şi în OÎ (un teritoriu de peste 6,7 milioane de kilometri pătraţi) este de 

6,7 milioane, adică mai puţin de un locuitor pe kilometru pătrat. După 

dezmembrarea URSS, când populaţia rusă a avut libertatea de a părăsi regiunea, 

numărul acestota a scăzut cu 15 %, tendinţă ce se menţine şi acum, în pofida unor 

măsuri de dezvoltare a zonei luate de guvernul de la Moscova
2
. 

 De partea cealaltă, numărul de chinezi din provincia Heilongjiang, aflată 

pe partea opusă a regiunilor F. Ruse (Amur, Primorski Krai şi Regiunea 

Autonomă Evreiască), este de 210 - 220 locuitori pe kilometru pătrat. Un 

dezechilibru ce nu poate rămâne fără urmări. 

 În pofida faptului că zona OÎ reprezintă mai mult de o treime din teritoriul 

ţării, aceasta, comparativ cu restul Rusiei, continuă să fie mult rămasă în urmă din 

punct de vedere economic, social şi politic. Ignorarea regiunii de către Moscona a 

fost compensată de Beijing care nu a rămas indiferent faţă de avantajele  ce le 

oferă. Prezenţa economică şi politică a Chinei în Estul Rusiei este substanţială şi 

se extinde continuu, având un efect transformator vizibil, mai ales în domeniul 

demografiei zonei. 

 Putem trage concluzia că Beijingul nu este dispus să aştepte prea mult 

pentru a lua iniţiativa în problema OÎ care, geografic vorbind, doar pentru 

Moscova este îndepărtat. 

 În pofida unei apropieri determinate de convergenţa de interese ale celor 

două ţări, putem observa că politica Chinei pentru OÎ este clar conturată şi vizează 

subminarea autorităţii şi puterii Moscovei asupra acestei regiuni bogate, cu 

potenţial economic enorm dar încă neexplorată suficient. Metodele prin care 

Beijingul realizează această politică sunt diverse: 

 Demografia: deşi numărul exact al chinezilor din această regiune este 

greu de precizat, se poate estima ca fiind între 1,5 – 2 milioane şi creşte continuu. 

Această creştere este realizată în stil chinezesc, în primul rând prin fluxul de 

turişti chinezi ce vizitează regiunea, estimate la cifra de 30.000 turişti zilnic, 

dintre care cei mai mulţi nu se mai întorc acasă.  Estul Rusiei este un debuşeu 

perfect pentru forţa de muncă chineză, ţinând cont de faptul că R.P. Chineză, 

pentru a ţine rata şomajului sub control
3 

 ar trebui să asigure 26.000.000 locuri de 

muncă anual. 

 Forţa de muncă: chinezii formează marea majoritate a forţei de muncă 

din zonă, iar schimburile comerciale sunt orientate cu prioritate către China. 

De cealaltă parte, de la prăbuşirea URSS, aproximativ 2.000.000 de ruşi au părăsit 

regiunea, cei mai mulţi din motive economice şi sociale (conform unor statistici 

oficiale, în ultimii 20 de ani, aproximativ o cincime din populaţia de origine rusă a 

părăsit zona) deci, în sud-estul Rusiei forţa de muncă rusească a fost înlocuită cu 

cea chinezeasacă. 
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 Investiţii şi comerţ: investitorii chinezi au reuşit să formeze zone 

economice speciale în Regiunea Amur, Primorie, Kabarovsk şi Regiunea 

Autonomă Evreiască. În anul 2011 investiţiile oamenilor de afaceri chinezi în 

diferite proiecte au fost de 3 miliarde 

USD, de trei ori mai mult decât au investit 

ruşii
4
. 

 

 Cooperarea sino-rusească 

 Îmbunătăţirea relaţiilor bilaterale 

pe toate palierele – economic, politic şi 

militar – rămâne o prioritate majoră a 

ambelor ţări. Fără a fi maliţioşi, observăm o caracteristică interesantă a filozofiei 

politice chinezeşti: în perioada în care Henry Kissinger
5
 era eminenţa cenuşie pe 

probleme de politică externă a preşedinţilor americani (Richard Nixon, Gerald 

Ford), conducătorii chinezi au avut înţelepciunea politică de a se alia, în anumite 

condiţii, cu SUA împotriva URSS, fapt ce a facilitat realizarea miracolului 

economic chinezesc
6
; astăzi, când conducerea SUA a devenit suspicioasă în 

privinţa intenţiilor Chinei, iar F. Rusă este o umbră a URSS, conducătorii chinezi 

schimbă alianţa pentru a contracara acţiunile politice (ex. statutul Mării Chinei de 

Sud) şi militare ale SUA (ex. Coreea de Nord; strategia Anacondei
7
 etc.). 

 Revenind la coperarea sino-rusească trebuie subliniat faptul că aceasta se 

materializează pe multiple planuri. 

 În plan politic: 

 Atunci cînd preşedintele Taiwanului, Chen Shui-bian, a organizat un 

referendum pentru primirea ţării sale în cadrul ONU, Rusia s-a opus, astfel că, în 

final, solicitarea Taiwanului a fost respinsă
8
. 

 Rusia şi China acţionează  concertat  pentru realizarea unui parteneriat 

antioccidental şi antiamerican. Astfel, în anul 2003, F. Rusă şi R.P. Chineză au 

lansat iniţiativa de realizare a Organizaţia de Cooperare de la Shanghai, structură 

menită să contrabalanseze NATO şi SUA în Asia Centrală. Anterior, în anul 2012, 

F. Rusă şi R.P. Chineză au prezentat un text pentru securitatea spaţiului cosmic. 

Acest proiect păstra prevederile anterioare: spaţiul cosmic este moştenire comună 

a umanităţii; necesitatea semnării unui acord privind interzicerea desfăşurării de 

armamente în spaţiul cosmic; interzicerea folosirii forţei împotriva unor obiecte 

aflate în spaţiul extraterestru etc. Practic, Moscova şi Beijingul erau de acord cu 

toate prevederile care interziceau înarmarea cosmosului şi evitau declanşarea unei 

curse a înarmărilor în acesta, fără însă a menţiona ceva despre interzicerea 

armelor terestre de distrugere a sateliţilor. Caracterul antiamerican al acestei 

initiative este evident deoarece SUA are capacitatea tehnologică necesară pentru a 

desfăşura armamente în cosmos (deşi oficial nu a făcut acest lucru), în timp ce 

Rusia are armamente terestre antisatelit moştenite de la fosta Uniune Sovietică, iar 
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China are programe avansate de realizare a unor astfel de sisteme
9
. Anul acesta 

guvernul F. Ruse intenţonează să ratifice acordul de cooperare în spaţiu cu China. 

Ce va presupune această cooperare 

încă nu este clar, dar cu siguranţă va 

aborda şi domeniul militar. 

 Participarea Rusiei şi Chinei 

la BRICS pare să fie una cu impact 

nu numai pentru modul de 

desfăşurare a relaţiilor comerciale 

între state, dar şi pentru relaţiile 

internaţionale în ansamblul lor. 

Discursul lui Putin la cea de a 9-a conferinţă a BRICS (4-5 septembrie 2017) de la 

Xiamen, China, este edificator pentru intenţiile şi aşteptările Rusiei din partea 

acestei organizaţii economice. Principalele obiective vizate de Rusia sunt: 

 - edificarea unei lumi multipolare bazată pe condiţii egale de dezvoltare 

pentru toate ţările; 

 - realizarea unei cooperări strânse între ţările BRICS în domeniul politicii 

externe, cu prioritate în cadrul ONU şi a G 20, dar şi în alte structuri; 

 - implicarea în rezolvarea crizei coreene. Putin a precizat că Rusia şi China 

au elaborat un plan de detensionare a crizei din Peninsula Coreeană care are în 

vedere reducerea treptată a tensiunilor şi crearea unui mecanism de realizare a 

păcii şi stabilităţii în zonă; 

 - angajarea ţărilor membre BRICS în domeniul securităţii globale a 

informaţiilor, pe baza unor acorduri interguvernamentale; 

 - combaterea practicilor restrictive practicate de marile corporaţii 

multinaţionale din domeniul afacerilor, a protecţionismului, a caracterului 

discriminator al arhitecturii economice şi financiare globale actuale; 

 - realizarea Platformei de Cercetare în domeniul Energiei a ţărilor membre 

BRICS care să permită coordonarea informaţiilor, analizelor şi cercetărilor din 

cele cinci ţări membre. 

 Toate aceste obiective se încadrează perfect în cadrul geopolitic trasat de 

Alecsandr Dughin, acela de edificare a unei lumi multipolare prin organizarea 

unei opoziţii puternice, mondiale, faţă de politica SUA. 

 Rămâne de văzut dacă BRICS este organizaţia care poate să realizeze 

acest lucru. 

 În plan militar: 

 F. Rusă s-a angajat să sprijine R.P. Chineze în condiţiile unui conflict 

militar cu Taiwanul, prin trimiterea Flotei ruse a Pacificului pentru a bloca drumul 

navelor de război americane către Taiwan
10

. 

 Moscova a asigurat Chinei asistenţă strategică, a vândut acesteia 

armament modern şi a organizat şi executat exerciţii comune cu forţele armate 
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chineze (în anul 2005 China şi Rusia au desfăşurat primul lor exerciţiu militar în 

Marea Galbenă, având ca scenariu 

invadarea unei terţe ţări). În acest ses, 

semnificative sunt şi exerciţiile militare, 

mai ales cele navale, planificate şi 

executate de armatele celor două state în 

anul 2017. Cele mai recente sunt cele din 

luna septembrie 2017, în plină criză 

coreeană, ce s-au desfăşurat în Marea 

Japoniei şi Marea Ohotsk. Aceste exerciţii navale fac parte din Programul naval 

comun pentru anul 2017. Importanţa acestor exerciţii depăşeşte nivelul cooperării 

militare bilaterale şi atinge nivelul politic prin semnalul pe care îl transmit în 

întreaga regiune. 

 Exportul de armament rusesc către China a luat amploare, executându-se 

cu minime restricţii. Cifrele comerţului cu arme sunt edificatoare: în anul 2000 

suma era de 4 miliarde USD anual, pe un plan de achiziţii cu durata de 5 ani; în 

prezent, conform declaraţiei lui Vladimir Drozhov, directorului adjunct al 

Serviciului Federal de Cooperare Tehnică Militară al F. Ruse (noiembrie 2016), se 

poate vorbi de 8 miliarde USD în contracte semnate
11

. Printre cele mai noi şi mai 

sofisticate sisteme de armament achiziţionate de China din Rusia se numără: 

avioane S-35, rachete sol-aer 

S-400 (contract semnat în 

2015 cu livrare până în 

2018). 

 Oricât de 

spectaculoasă şi de succes 

pare această cooperare, nu au 

lipsit semnalele de alarmă 

trase de unii lideri politici şi 

militari ruşi. Astfel, generalul 

Alexandr Lebed, atrăgea 

atenţia asupra faptului că politica guvernului de a vinde Chinei armamente ce 

încorporează tehnologii avansate poate duce la un dezechilibru strategic major, 

ceea ce va dezavantaja Rusia în condiţiile unui război cu R.P. Chineză. 

 În iulie 2000, Vladimir Putin, proaspăt ales preşedinte al F. Ruse, avertiza 

că „dacă guvernul nu va lua măsuri feme în OÎ, în câţiva zeci de ani populaţia 

rusă ce locuieşte acolo va vorbi chineza, japoneza sau coreeana”, iar primul 

ministru rus, Dimitri Medvedev, doi ani mai târziu atrăgea atenţia asupra nevoii 

de a proteja OÎ de „expansiunea excesivă a unor state vecine”
11

. 

 Unele măsuri administrative, economice şi militare pentru contracararea 

„invaziei” chinezeşti chiar au fost luate, astfel, în anul 2012 Kremlinul a autorizat 
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înfiinţarea Ministerului pentru coordonarea dezvoltării OÎ. Având în vedere 

complexitatea realităţilor din această regiune, fie ele economice sau demografice, 

sarcina acestui minister este titanică şi se pare că nici nu dispun de suficiente 

resurse pentru a o îndeplini cu succes. 

 Au fost luate şi măsuri militare menite să consolideze poziţia Rusiei în 

regiune în eventualitatea unei confruntări viitoare cu China. Astfel, în anul 2010, 

Ministerul Apărării al F. Ruse a organizat şi desfăşurat în OÎ şi Siberia exerciţiul 

„Vostok 2010” la care au participat 12.000 de militari din Trupele de Uscat, 

Marină şi Aviaţie, un detaşament de arme de nimicire în masă (ANM) etc. Scopul 

exerciţiului era: Securitatea intereselor naţionale în Orientul Îndepărtat
13

. 

 În anul 2013 un exerciţiu de o mai mare amploare a avut loc în regiune, 

având ca pretext testarea rezultatelor reformei militare din cadrul forţelor armate 

ruse. 

 În concluzie, putem spune că Moscova se aşteaptă ca relaţia cu China să 

devină mai curând una de competiţie decât de cooperare, iar OÎ este aliniamentul 

de confruntare. 

 

 În plan economic: 

 Începând cu anul 2000 cooperarea economică a luat amploare ajungând în 

2001 la cifra de 83,5 miliarde pe an
14,

 iar la întâlnirea dintre preşedinţii F. Ruse, 

Vladimir Putin şi R.P. Chineze, Hu Jianto, din anul 2012, s-a hotărât ca 

schimburile comerciale să ajungă până la sfârşitul decadei la cifra de 200 miliarde 

USD anual. 

 China a convins conducerea de la Moscova de avantajele realizării unui 

parteneriat pentru construirea unei conducte prin care să fie transportat petrolul 

din Siberia în nordul Chinei. Transportul petrolului prin această conductă a 

început în ianuarie 2011 şi se preconizează că va transporta trei sute de mii de 

barili de petrol zilnic, pe o perioadă de 20 de ani. Astfel, Rusia a devenit o 

importantă sursă de aprovizionare cu petrol a Chinei
15

. 

 O zonă unde relaţiile ruso-chineze converg, deocamdată, este aceea a 

insulelor Sahalin şi Kurile
16

. Sunt estimări conform cărora numai insula Sahalin 

are zăcăminte de peste 14 miliarde barili de petrol şi 2.700.000.000.000 metrii 

cubi gaze naturale (2,7 trilioane m
3
). F. Rusă a elaborat un interesant plan de 

dezvoltare a insulei Sahalin, în parteneriat cu China, conform căruia ar urma să fie 

constituit un fond comun de investiţii în valoare de 4 miliarde USD. Oricum, nici 

aici cooperarea nu este fără pericole deoarece conflictele teritoriale sunt potenţate 

de cele economice şi strategice, determinate de prospecţiunile subacvatice pentru 

căutarea petrolului, industria pescuitului, de prezenţa unui al treilea actor deosebit 

de dinamic, anume Japonia şi în fine, de poziţia de importanţă strategică pe care o 

au aceste insule. 
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 O altă zonă unde interesele F. Ruse şi cele ale R.P. Chineze sunt mixte, de 

cooperare – confruntare, este Asia – Pacific. Politica Rusiei pentru această zonă a 

fost definită de către Serghei Ivanov ca fiind „o diplomaţie de reţea” adică, Rusia 

încearcă să edifice o reţea de parteneri regionali. Până acum Rusia, spre deosebire 

de China, nu a reuşit să-şi asigure o poziţie dominantă în zonă, nu are o 

diplomaţie suficient de penetrantă pentru a realiza obiectivele menţionate de 

Serghei Ivanov de aceea cooperarea pare mult mai probabilă, cel puţin în această 

perioadă optimistă a relaţiilor sino-ruseşti, în care Rusia poate beneficia de 

sprijinul politic şi de influenţă pe care Beijingul îl are în zonă. 

 Analizând măsurile defensive luate de conducerea politică şi militară a 

Rusiei în această regiune, putem spune că există un sentiment clar că actuala 

cooperare sino – rusă nu poate să dureze. La urma urmei, China este o putere în 

ascensiune, iar Rusia este una în declin, iar istoria imperiilor ne învaţă că atunci 

când un imperiu se „îmbolnăveşte”, celelalte se vor grăbi să-i dea lovitura de 

graţie şi să-şi însuşească ceea ce i-a aparţinut. 

 

 Concluzii 

 Posibilitatea ca, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, 

disensiunile între Rusia şi China să se agraveze, eventual până la faza izbucnirii 

unui conflict violent, nu poate fi exclusă, unii analişti o consideră chiar sigură, 

dar în relaţiile dintre state nimic nu este sigur şi nici permanent. 

 Politica Chinei întotdeauna a fost una pragmatică, cu obiective clare duse 

la îndeplinire cu răbdare şi tenacitate. Acesta poate fi un motiv pentru care putem  

trage concluzia că războiul, în general, şi cu Rusia, în particular, nu este de dorit 

şi va fi ultima opţiune a liderilor de la Beijing. 

 De cealaltă parte, F. Rusă, în prezent este doar ceva mai mult decât o 

putere regională cu nostalgii globale justificate de trei atuuri majore care încă 

contează în ecuaţia de putere: petrol, calitatea de membru permanent al 

Consiliului de Securitate al ONU şi statutul de putere nucleară. Aceasta duce la 

concluzia că nici pentru liderii de la Kremlin nu este de dorit o confruntare 

violentă cu R.P. Chineză. 

 În această situaţie prioritate vor avea acţiunile politice întreprinse fie 

individual fie în cooperare. Va fi un joc politic care, făcut cu răbdare, 

consecvenţă şi fantezie poate duce la victorii importante, chiar dacă nu la fel de 

spectaculoase ca cele obţinute pe câmpul de bătaie. 

 Un alt factor esenţial care trebuie luat în consideraţie în această ecuaţie 

geopolitică, este poziţia SUA. Atât timp cât SUA va continua politica de 

hegemonie globală, ceea ce presupune extinderea controlului politic, economic şi 

militar inclusiv în regiunea Asia - Pacific, aceasta va rămâne principalul inamic 

atât al F. Ruse cât şi al R.P. Chineze. Urmarea logică este dezvoltarea pe mai 

departe a cooperării sino-ruse, cu păstrarea suspiciunilor existente. 
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 Răspunsul SUA faţă de acest atentat la poziţia sa de unic lider global nu 

trebuie neglijat în niciun caz. Pot fi luate în consideraţie mai multe variante de 

răspuns care pot să accelereze cooperarea ruso-chineză, sau să o compromită. 

 Prima ar fi revenirea la politica Obama. Printre multele critici aduse 

administraţiei Obama este şi aceea că a pregătit declinul puterii SUA prin 

schimbarea caracterului acesteia în unul mai puţin hegemonic, mai puţin arogant 

şi mai puţin dominant. 

 O astfel de schimbare de atitudine poate slăbi sentimentul de pericol atât 

la Moscova cât şi la Beijing, ceea ce ar avea urmări favorabile pentru SUA. 

 Deocamdată iniţiativele preşedintelui Obama privind Asia – Pacific 

(„pilonul” asiatic
17

 al politicii SUA şi tentativele de resetare a relaţiilor cu 

China, în sensul punerii accentului în relaţiile bilaterale mai mult pe încredere 

decât pe confruntare) au eşuat. 

 O a doua variantă este aceea potrivit căreia SUA va acţiona cu mai mult 

aplomb în zona Asia-Pacific, inelele „Anacondei” vor deveni sufocante, 

interesele Rusiei şi Chinei vor fi grav afectate fapt ce va accelera cooperarea 

multilaterală sino-chineză.  Binomul ruso-chinez ar putea să se transforme într-

un drapel sub care să se adune şi alţi nemulţumiţi transformând astfel o frondă 

regională într-o opoziţie globală. 

 În sfârşit, o a treia variantă ar fi ca liderii de la Washington să imagineze 

anumite strategii capabile să ducă la compromiterea gravă a relaţiilor ruso-

chineze. În acest sens o cooperare ruso-americană ar putea fi luată în 

consideraţie deoarece: există precedente (al Doilea Război Mondial, Războiul 

Rece etc.) în care cele două ţări au dominat relaţiile mondiale fără o confruntare 

violentă directă; se cunosc reciproc şi matricea culturală este asemănătoare. Dar 

diavolul stă în detalii iar în acest caz detaliile ar putea, ca şi după cel de al 

Doilea Război Mondial, să se regăsească în compromisuri făcute pe seama altor 

ţări, inclusiv europene, inclusiv pe seama României. 
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REPERE PRIVIND FLOTA MARII NEGRE  

ŞI NOUA GRUPARE DE FORŢE ÎNTRUNITE A FEDERAŢIEI RUSE  

DISLOCATĂ ÎN PENINSULA CRIMEEA  

EVOLUŢII RECENTE PE DIRECTIA STRATEGICA DE SUD-VEST 

- partea a II-a - 

Col.(r) Constantin MOISA 

 

 Nu voi dezvolta unele scenarii şi planuri cu 

posibile variante de atac ale Forţelor Militare Ruse în 

sudul şi estul Ucrainei, cu deschidere către Odessa şi 

joncţiunea cu Transnistria şi/sau eventual până la 

frontiera cu România din zona Ismail-Reni, de pe 

teritoriul sud ucrainean la Dunăre (să fie vechiul vis 

de a controla gurile Dunării ??? n.a). 

 Vă las pe dumneavoastră a analiza şi 

desprinde unele concluzii din harta prezentată de 

Direcţia Informaţii de Apărare a Ucrainei (august 

2016), privind dislocarea forţelor  Corpurilor 1 şi 2 

Armată din cadrul Centrului de Forţe Teritoriale a 

Districtului Militar de Sud, pe teritoriul de est al 

Ucrainei şi direcţiile probabile de acţiune. 

 Iar ca intenţiile ruse să fie mai clare, e bine de 

ştiut că din august 2016, FMN a redislocat forţe din 

Bg. 810 Infanterie Marină, din Bg. 112 Independentă, 

un Grup Tactic Batalionar din R. 247 Paraşutişti, la 

care se 

adaugă 

elicoptere 

Mi-8 şi 

UAV-uri  

în nordul 

peninsulei 

Crimeea, 

mai exact 

în zona 

Armyansk-Ozankoi-Chongar. 

 Voi face doar o menţiune despre 

jocul de război simulat de experţii şi 

analiştii militari ai prestigioasei agenţii 

Stratfor, în care sunt analizate 

scenariile posibile şi opţiunile militare ale Rusiei pe direcţia strategică de sud-est, 

 

Colonelul (r) 

Constantin MOISA  

a participat la misiuni 

externe ca info-ops 

officer la Cartierul 

General al Forțelor 

ONU din UNAVEM 

III, Angola și ca ofițer 

cu operațiile la 

comandamentul 

NATO pentru Zona 

Iberică și Atlanticul 

de Sud, 

SOUHTLANT.  

A fost atașat al 

apărării, militar, aero 

și naval în Portugalia. 

 

Redislocări ale FMN în 

Crimeea 
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forţele militare necesare pentru execuţie, avantajele şi dezavantajele fiecăruia din 

cele 6 variante/scenarii care au fost identificate şi analizate. 

 Dintre acestea, sunt 3 variante de forţă, cu dezvoltarea unor operaţii 

ofensive ample, respectiv „Land Bridge Option”, „Coastal Option” şi „East 

Ukraine Option”.  

 Toate aceste scenarii implică, într-o măsură mai mare sau mai mică şi 

România. De asemenea, toate cele trei variante sunt fezabile şi pot fi executate cu 

actualele forţe şi mijloace la dispoziţia forţelor ruse.  

 Deşi opţiunea care ar aduce Moscovei cele mai multe avantaje şi beneficii 

este varianta „East Ukraine„, totuşi şi varianta doi, „Costal Option”, are un grad  

ridicat de probabilitate, care pentru România ar reprezenta cel  

mai periculos scenariu deoarece ar aduce forţele militare ruse la frontiera noastră, 

cu toate implicaţiile ce decurg de aici. Dacă ne uităm la harta lingvistică de mai 

jos, am putea vedea cam ce sprijin al „insurgenţilor locali”, ar putea primi forţele 

ruse în eventualitatea punerii în aplicare a variantei „Costal Option”. 

 Celelalte trei variante, ex. „Limited seizure of Eastern Ucraina” sau 

„Minor extension of existing separatist lines”, implică acţiuni militare de mică 

amploare, la nivel local, fără dezvoltări strategice importante sau cu implicaţii 

semnificative în regiune. 

 Pentru a executa aceste misiuni actualizate la cerinţele politico-militare 

ruse, Districtul Militar Sud (DMS) controlează şi conduce forţe militare mari şi 

diverse, inclusiv grupul militar din Caucaz (care include mai multe zeci de unităţi 

ale forţelor terestre, trupe aeropurtate, navale de infanterie şi unităţi de apărare de 

coastă), Flota Mării Negre (FMN) şi Flila Mării Caspice (Fl.MC), Armata 4 Forţe 

Aeriene şi  Apărare Aeriană, precum şi bazele militare ruseşti din Abhazia, Osetia  

de Sud, Armenia, Siria şi Irak. 

 DMS va trebui să îndeplinească aceste misiuni simultan cu supravegherea 

programelor strategice de reînarmare şi modernizare, de integrare rapidă a celor 

mai noi modele de arme şi echipamente militare conform noilor concepte 

doctrinare, precum şi construirea de noi baze şi facilităţi militare.  

 
 

Scenarii din War Game al Stratfor 
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 În ianuarie 2016, s-a notificat că din cele trei noi divizii planificate a fi 

înfiinţate până la sfârşitul anului 2016, una va fi dislocată în regiunea Rostov, 

Divizia 150 Infanterie Motorizată, cu statut de Forţă de Intervenţie Rapidă, cu 

locaţia principală la Novocherkassk şi cu o brigadă în Baza Aeriană de la 

Millerovo recent revigorată (din 2015 a primit 20 avioane noi Su-30SM, alături de 

32 Mig-29 şi Su-27; tot de aici pleacă pentru misiuni în M. Neagră şi Siria 

majoritatea avioanelor ruse), iar în august 2016, a fost notificată înfiinţarea unei 

noi armate (pe baza D.150 I.Mo.). 

 DMS a desfăşurat, de asemenea, două baterii de rachete mobile apărare de 

costă K-300P Bastion-P.  

 În martie 2016, DMS a mai desfăşurat, la Hemeimeem, Siria o baterie 

/batalion al noilor rachete balistice SS-26 Iskander iar în septembrie 2016, 

Armenia a primit prima baterie Iskander 9K720. 

 Aceste desfăşurări de forţe au şi un important mesaj politic menit atât 

pentru aliaţi cât şi pentru inamici. 

 Forţa de Intervenţie pentru Siria şi forţele destinate altor conflicte 

regionale (stabilite în iunie 2012) rămân sub responsabilitatea directă a 

Departamentului Central al Ministerului Apărării. Comandantul-şef al trupelor 

aeropurtate (din octombrie 2016 este General Colonel Andrey Serdyukov), 

rămâne şi comandantul Forţei de Intervenţie a F. Ruse. 

 Kremlinul va decide şi va controla direct orice intervenţie străină. Apoi, 

odată ce decizia privind utilizarea forţei este luată, coordonarea operaţională şi de 

susţinerea operaţiilor strategice va fi condusă de DMS şi comandantul acestuia. Se 

pare că această structură de comandă aparent complexă a funcţionat până acum 

bine, atât pentru utilizarea frecventă în Siria a bombardierelor şi avioanelor de 

vânătoare care zboară direct de la bazele aeriene din sudul Rusiei, precum şi 

lansarea de rachete de croazieră de către forţe ale FMN şi Fl.MC.  

 În conformitate cu noua structură de comandă, capabilităţile de lovire cu 

rază lungă din Rusia sunt mai flexibile şi mai rapide. 

În toamna anului 2016, compunerea Forţei de Intervenţie rămâne în mare parte 

aceeaşi ca şi în anii anteriori. Mai multe elemente componente ale forţei de 

intervenţie au fost desfăşurate succesiv în Siria începând din septembrie 2015 şi 

au participat la operaţii/acțiuni de luptă în sprijinul şi susţinerea forţelor 

guvernamentale siriene. 

 Unităţile cheie destinate Forţei de Intervenţie includ Divizia 76 Asalt 

Aerian din Pskov, Brigada 15 Arme Întrunite de la Samara, Brigada 810 

Infanterie Marină a FMN, Brigada 336 Infanterie Marină a Flotei Mării Baltice, 

precum şi o combinație a unităților GRU, VDV şi MP Spetsnaz, inclusiv unităţi 

ale Spetsnaz-GRU ce includ veterani ceceni din batalioanele „Vest" şi „Est". Cea 

mai recentă unitate inclusă în Forţa de Intervenţie este Brigada 120 Artilerie, 
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dotată cu material nou de artilerie grea, rachete terestre şi sisteme ce identificare a 

ţintelor şi conducere a focului. 

 Principalele unităţi de forţe terestre dislocate în Siria provin din Brigada 

810 Infanterie Marină a FMN, Divizia 7 de Gardă Aeropurtată din Novorossiysk 

(care face parte din DMS, dar nu face parte din forţa de intervenţie), precum şi o 

serie de detaşamente Spetsnaz. 

 Comandamentul Înaintat din Siria a inclus, pentru perioade limitate şi alte 

unităţi destinate a satisface nevoile specifice în domeniu (ex. un număr mare de 

personal din Armata 1 Tancuri din Districtul Militar de Vest a fost dislocat în 

Siria fără nici un echipament, în scopul de a instrui şi de a pregăti unităţile siriene 

pentru a utiliza noile tancuri T-90 şi alte vehicule de luptă primite din Rusia. 

 Între timp, încă înainte de anexarea Crimeei, Moscova s-a angajat într-o 

modernizare majoră şi extindere a FMN şi 

Fl.MC şi creşterea elementelor de 

infrastructură aferente forţelor navale. 

Principalele obiective au fost: creşterea 

dimensiuni flotei şi îmbunătăţirea 

capacităţilor de lovire cu rază lungă de 

acţiune.  

 Fl.MC a modernizat  succesiv cu 

noile rachete de croazieră Kalibr M toate 

navele principale din compunerea sa. În 

primul rând au fost modernizate cele cinci 

nave care la 7 octombrie 2015 au lansat 

rachete de croazieră Kalibr împotriva unor 

ţinte din Siria. Rachetele Kalibr din noua generaţie pot fi armate cu muniţie 

nucleară, pot ajunge la distanţa de 2.500 km. şi au o precizie de lovire mai mare 

decât generaţia anterioară. 

 În  mai puţin de 3 ani, 2014-2016, FMN a primit, 2 corvete noi, 2 fregate 

noi şi 6 submarine modernizate, ce par a susţine planificările de proiectare a 

forţelor ruse în zone apropiate şi îndepărtate. La acestea se adaugă tehnica de 

rachete şi aviaţie pentru Divizia Aeriană şi cele pentru apărarea de coastă. 

 Cea mai importantă decizie a conducerii militare ruseşti a fost aceea a 

dublării flotei de submarine diesel-electrice clasa Varshavyanka, de la trei la şase, 

toate la dispoziţia FMN, precum şi finalizarea bazei navale de la Novorossiysk 

destinate acestora (3 sunt deja în baza navală şi celelalte 3 aşteaptă finalizarea 

acesteia pentru a sosi la Novorosiiysk). Noua bază maritimă de la  Novorossiysk 

va include şi trei dane subterane pentru submarine şi tuneluri suplimentare în 

Munţii Caucaz, în scopul de a proteja submarinele şi a anula efectele condiţiilor 

meteo dificile din această regiune. 

Baza Aeriană Millerovo cu noile 

avioane 
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 Totodată, conform unor surse, F. Rusă a început revigorarea vechii baze 

de submarine nucleare la Balaklava (cea mai mare bază militară subterană a 

Războiului Rece, parte din aceasta este muzeu), ce ar susţine varianta 

subordonării a două brigăzi de submarine de către FMN, una în Crimeea şi una la 

Novorossiysk. 

 Desfăşurarea submarinelor noi din clasa Varshavyanka permite Rusiei să 

controleze şi gestioneze riscurile şi ameninţările potențiale din Europa şi Orientul 

Mijlociu. Aceste capabilităţi mărite, sunt urmare a posibilităţilor extinse ale 

noului centru de comanda-control de la Sevastopol. Oficiali ruşi declară că 

„împreună cu noua baza de la Novorossiysk, pot controla în întregime Bosforul, 

infrastructura militară din Bulgaria şi neutraliza ameninţările scutului antirachetă 

al SUA de la Deveselu”. Edificatoare în acest sens este declaraţia şefului SMG al 

F. Armate ale Rusiei, generalul Valery Gherasimov: Confirm „capacitatea 

Flotei Marii Negre de a distruge potenţialul duşman înainte de a pleca din 

port”...”iar, in Bosfor avem capacităţi de recunoaştere şi identificare a ţintelor 

pe o rază de 500 km, rachete anti-nave cu o rază de acţiune de 350 km, precum şi 

submarine cu rachete Kalibr, avioane de atac naval, bombardiere strategice cu 

rachete şi altele”  astfel că acum..., „duşmanul nu se va apropia niciodată” de 

graniţele F. Ruse (declara la 14 septembrie 2016). 
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DIALOGUL DINTRE BELGRAD ŞI PRIŞTINA:  

CONTEXT, CONŢINUT, REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE 

  

Col.(r) Voinov CEDOMIR 

 

 Contextul 

 Intervenţia NATO împotriva Republicii 

Federale Iugoslavia (RFI), începută la 24.03.1999, a 

încetat după 79 de zile, la 10.06.1999, după 

încheierea Acordului Tehnico-Militar de la 

Kumanovo (09.06.1999, ATMK), între NATO şi 

RFI, şi adoptarea de către Consiliul de Securitate al 

ONU (CS) a Rezoluţiei 1244 (10.06.1999). 

 Cele două documente aveau ca efect: 

instituirea unei administraţii provizorii a ONU asupra 

Provinciei Autonome Kosovo şi Metohija (AP KiM), 

prin înfiinţarea misiunii UNMIK
1
, ca şi înfiinţarea 

unei forţe internaţionale de pace, condusă de către 

NATO, KFOR, care să garanteze securitatea tuturor 

cetăţenilor din AP KiM şi îndeplinirea de către 

UNMIK a mandatului dat de Rezoluţia 1244. 

 Alte efecte majore ale ATMK şi Rezoluţiei 

1244 erau: retragerea forţelor de securitate iugoslave 

şi sârbe din AP KiM (Armata Iugoslaviei/VJ, poliţia 

şi securitatea federală iugoslavă, poliţia şi securitatea 

Republicii Serbia) şi recunoaşterea autorităţii administraţiei centrale şi locale din 

KiM, care urma să beneficieze de consiliere şi sprijin din partea UNMIK. Nu în 

ultimul rând, administrarea temporară a 

AP KiM de către ONU avea ca obiectiv 

crearea condiţiilor pentru identificarea 

unei soluţii definitive de rezolvare a 

conflictului dintre Belgrad şi Priştina. 

 Cele două documente şi efectele 

lor au fost acceptate de nevoie de către 

forţele beligerante, deoarece fiecare 

obţinea o serie de rezultate pozitive, dar şi 

negative. 

 Între aspectele pozitive pentru 

Belgrad se numărau: încetarea acţiunilor 

                                                           
1
 Şeful UNMIK fiind reprezentant special al secretarului general al ONU. 

 
Semnarea Acordului Tehnico-Militar de la 

Kumanovo, 09.06.1999 

 
Colonelul (r) Voinov 

CEDOMIR a 

îndeplinit funcţii în 

diplomaţia militară în 

R.F.Iugoslavia, în 

uniunea statală Serbia 

şi Muntenegru și în R. 

Serbia. 
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militare ale NATO pe întregul teritoriu iugoslav
2
, recunoaşterea suveranităţii RFI 

asupra AP KiM, garantarea de către NATO (KFOR) a securităţii etnicilor sârbi 

din AP KiM, posibilitatea revenirii în AP KiM a până la 1.000 de militari şi 

poliţişti, pentru asigurarea protecţiei graniţelor şi a moştenirii culturale, religioase 

şi istorice sârbe din AP KiM. Principalele aspecte negative se refereau la 

retragerea forţelor de securitate din provincie şi pierderea controlului asupra 

instituţiilor centrale de la Priştina. 

 Între aspectele pozitive pentru Priştina se numărau: retragerea forţelor de 

securitate iugoslave şi sârbe din provincie şi creşterea rolului organelor locale în 

conducerea provinciei (parlament, guvern). Principalul aspect negativ pentru 

Priştina era că Rezoluţia 1244 nu prevedea recunoaşterea independenţei AP KiM. 

 Retragerea forţelor de securitate ale Belgradului a fost însoţită de o serie 

de neajunsuri pentru populaţia sârbă kosovară: exod al unei părţi a populaţiei în 

„Serbia Centrală” sau în nordul AP KiM, „golirea” de populaţie sârbă a unor zone 

mixte, dar cu populaţie majoritară albaneză (de exemplu, în regiunea Metohija) 

etc. Acestea au avut ca efect reducerea zonelor compacte locuite de sârbi şi 

crearea unor „enclave” cu populaţie majoritară sârbă la sud de râul Ibar 

(Gračanica, Štrpci). 

 Pe fondul euforiei privind retragerea forţelor de securitate ale Belgradului, 

au fost comise numeroase acte de violenţă împotriva etnicilor sârbi, ceea ce a 

accentuat sentimentul de insecuritate al acestora şi a favorizat consolidarea unor 

elemente şi organizaţii radicale naţionaliste, care apoi au întreţinut o retorică 

negativă. 

 Astfel, mai multe obiective ale UNMIK, legate îndeosebi de reconciliere şi 

crearea condiţiilor pentru identificarea unei soluţii definitive nu au putut fi atinse. 

 Interesele divergente ale membrilor „comunităţii internaţionale” au avut ca 

efect presiuni asupra Belgradului, pentru a accepta un grad sporit de autonomie şi 

chiar independenţa KiM. Această situaţie a condus la eşecul negocierilor (sub 

mandat ONU) pentru identificarea unei soluţii de compromis, astfel că la 

17.02.2008 autorităţile de la Priştina îşi declară unilateral independenţa faţă de R. 

Serbia („unilateral declaration of independence”/UDI) şi proclamă „Republica 

Kosovo”(RK). 

 După eşecul negocierilor sub mandat ONU, privind statutul AP KiM, 

cresc tensiunile între Belgrad şi sârbii kosovari, pe de-o parte, şi Priştina şi 

albanezii kosovari, de cealaltă parte, în timp ce misiunea UNMIK îşi reduce 

efectivele şi acţiunile, pe fondul reducerii sprijinului politic (şi al finanţării), din 

partea statelor importante care au recunoscut independenţa RK. 

 Pentru a evita deteriorarea situaţiei de securitate şi ţinând cont de 

                                                           
2
 Format la acea dată de către Republica Serbia (cu cele două provincii autonome, AP KiM şi 

Provincia Autonomă Vojvodina/AP V) şi Republica Muntenegru. 
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experienţa pozitivă a preluării de la NATO a mandatului prezenţei militare 

internaţionale în Bosnia şi Herţegovina (BiH), ca şi de faptul că ambele „părţi”, 

Belgradul şi, respectiv, Priştina declară ca obiectiv prioritar de politică externă 

aderarea la Uniunea Europeană (UE), UE  decide să-şi sporească rolul în Kosovo 

şi după negocieri cu Belgradul, sub auspiciile secretarului general al ONU, 

Consiliul UE hotărăşte (februarie 2008) înfiinţarea unei misiuni în sprijinul 

statului de drept în Kosovo, denumită EULEX. Misiunea devine operaţională în 

totalitate în aprilie 2009 şi preia cele mai multe dintre sarcinile UNMIK. 

Autorităţile de la Belgrad cooperează cu UE şi EULEX, dar se opun, susţinute de 

F. Rusă, desfiinţării UNMIK. 

 Deşi este respinsă ferm de către Belgrad, sârbii kosovari şi o parte a 

comunităţii internaţionale, independenţa RK este recunoscută rapid de către 

majoritatea statelor membre ale NATO şi UE
3
, ca şi de către multe alte state din 

întreaga lume. Pe acest fond, F. Rusă adoptă o poziţie fermă de nerecunoaştere a 

independenţei RK, ceea ce are ca efect anularea oricăror tentative de a adopta o 

nouă rezoluţie a CS, care să anuleze Rezoluţia 1244, astfel că RK nu este admisă 

în ONU. 

 După 2009, UE mediază între cele două „părţi”, în încercarea de a asigura 

libera circulaţie şi de a facilita viaţa de zi cu zi a cetăţenilor din Kosovo, dar 

rezultatele negocierilor sunt interpretate diferit de către cele două „părţi”. 

 La presiunile UE şi ale SUA, sub egida UE, Belgradul şi Priştina iniţiază 

un „dialog”, menit să „normalizeze” relaţiile bilaterale, să faciliteze activităţile 

curente şi să soluţioneze probleme concrete cu care se confruntă locuitorii din 

Kosovo. Dialogul demarează în martie 2011 şi în urma acestuia „părţile” încheie 

mai multe acorduri, privind cadastrul, registrele de stare civilă, ştampilele vamale 

şi plata taxelor vamale (fondul special pentru nordul Kosovo), recunoaşterea 

diplomelor universitare, libertatea de mişcare şi managementul integrat al 

punctelor de control, reprezentarea regională (a Kosovo), schimbul de „ofiţeri de 

legătură”. 

 Odată cu demararea negocierilor 

sub mandat UE (şi susţinute de SUA), 

Priştina întreprinde măsuri de a controla 

şi zona de nord a provinciei. Eforturile 

autorităţilor de la Priştina de a-şi extinde 

controlul şi asupra nordului Kosovo nu 

au succes, astfel că situaţia escaladează 

(iulie 2011) şi se impune intervenţia UE 

pentru un „dialog mai consistent” între 

                                                           
3
 Cinci state membre ale UE nu au recunoscut independenţa „Republicii Kosovo”: Cipru, Grecia, 

România, Slovacia, Spania. 

 
Ivica DAČIĆ, Catherine ASHTON, Hashim 

THAÇI 
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„părţi”, pentru detensionarea situaţiei şi identificarea de soluţii de compromis 

viabile. 

 În aprilie 2013, sub medierea Înaltului Reprezentant al UE pentru Politica 

Externă şi de Securitate Comună, Catherine ASHTON, Belgradul şi Priştina 

încheie „Acordul privind principiile care reglementează normalizarea relaţiilor”, 

cunoscut ca „Acordul de la Bruxelles” (19.04.2013). Din partea Belgradului, 

documentul este parafat de către premierul Ivica DAČIĆ, iar din partea Priştinei, 

de către premierul Hashim THAÇI. Ulterior, documentul este validat de către cele 

două guverne. 

  

 Negocierile şi acordurile încheiate 

 „Acordul de la Bruxelles” (19.04.2013) prevede, în principal: 

 - înfiinţarea Asociaţiei/Comunităţii Municipalităţilor Sârbe din Kosovo 

(ZSO), în care etnicii sârbi sunt majoritari, cu posibilitatea aderării la ZSO şi a 

altor municipalităţi
4
. ZSO va avea un statut, preşedinte, vicepreşedinte, consiliu 

local („parlament”), consiliu (executiv). În conformitate cu competenţele 

prevăzute de Carta europeană a administraţiei locale şi legislaţia kosovară, 

municipalităţile din ZSO vor avea dreptul să coopereze în implementarea 

colectivă a competenţelor, prin ZSO. De asemenea, Asociaţia va avea control 

deplin în domeniile: dezvoltare economică; educaţie; sănătate; urbanism şi 

dezvoltare rurală. ZSO va avea şi alte competenţe, care îi pot fi delegate de către 

autorităţile centrale, va avea un rol de reprezentare în faţa autorităţilor centrale şi, 

în acest scop, va fi parte a Consiliului consultativ al comunităţilor
5
; 

 - în Kosovo vor exista forţe de poliţie unice, Poliţia Kosovo (PK), iar 

poliţia din nord va fi integrată în PK, salariile (poliţiştilor) fiind plătite exclusiv de 

către PK. Membrilor altor structuri de securitate sârbe le vor fi oferite posturi în 

structuri similare. Va exista un comandant regional de poliţie pentru cele patru 

municipalităţi din nordul Kosovo în care sârbii sunt majoritari (Mitrovica Nord, 

Zvečan, Zubin Potok, Leposavić). Acest comandant regional va fi etnic sârb, 

numit de Ministerul Afacerilor Interne al Kosovo (MAI), dintr-o listă de candidaţi 

întocmită de cele patru municipalităţi menţionate, în numele ZSO. Structura PK 

din nordul Kosovo va reflecta structura etnică a celor patru municipalităţi; 

 - puterea judecătorească va fi integrată şi va funcţiona în sistemul de 

justiţie al Kosovo. La Curtea de Apel din Priştina se va institui un complet, care 

va fi format în majoritate din judecători de etnie sârbă şi care va fi responsabil de 

                                                           
4
 În ZSO ar putea intra: Leposavić, Zvečan, „Mitrovica Nord”, Zubin Potok (acestea patru 

municipalităţi fiind din nordul Kosovo), Klokot, Štrpci, Parteš, Gračanica, Novo Brdo, Peć-

Goraždevac, Istok-Osojane, Ranilug. În context, menţionăm că nu există oficial „Mitrovica Nord”, 

nici în organizarea administrativ-teritorială a Belgradului şi nici în cea a Priştinei. 
5
 Instituţie de pe lângă preşedintele Kosovo, care reuneşte reprezentanţi ai mai multor minorităţi: 

rromă, „egipteană”, „aşkali”, muntenegreană, „boşniacă”, sârbă. 
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toate municipalităţile unde sârbii sunt majoritari. Va exista o secţie permanentă a 

Curţii de Apel în Mitrovica Nord. Fiecare complet din această secţie va fi format 

în majoritate din judecători de etnie sârbă; 

 - se vor organiza alegeri locale în municipalităţile din nordul Kosovo, cu 

medierea OSCE, în conformitate cu legislaţia kosovară şi standardele 

internaţionale; 

 - planul pentru implementarea acestor prevederi a fost întocmit până la 

26.04.2013; 

 - părţile au finalizat negocierile privind problemele energetice, până la 

15.06.2013; 

 - niciuna dintre părţi nu va bloca şi nu va instiga la acţiuni menite să 

blocheze procesul de aderare la UE a celeilalte părţi; 

 - cu sprijinul UE, cele două părţi vor înfiinţa un comitet de implementare. 

 Deşi nu este primul acord încheiat între cele două părţi, „Acordul de la 

Bruxelles” poate fi considerat crucial, din mai multe motive: 

 - a fost condiţia de bază pentru deblocarea parcursului european al 

ambelor „părţi”, Belgrad (R. Serbia) şi, respectiv, Priştina („entitatea” Kosovo); 

 - a detensionat semnificativ situaţia de securitate din (nordul) Kosovo; 

 - a avut ca efect alegerea unor primari în cele patru municipalităţi din nord 

care au fost agreaţi şi de către Belgrad  şi de către Priştina, eliminând astfel 

paralelismele
6
; 

 - a instituit monitorizarea asupra implementării acordurilor încheiate 

anterior, privind: registrele de stare civilă (02.07.2011); libertatea de mişcare 

(02.07.2011); ştampilele vamale (02.09.2011); cadastrul
7
 (02.09.2011); diplomele 

universitare (21.11.2011); managementul integrat al punctelor de control
8
 

(decembrie 2011); plata taxelor vamale şi fondul special pentru nordul Kosovo 

(ianuarie 2013); reprezentarea regională a Kosovo (2011); schimbul de ofiţeri de 

legătură (noiembrie 2012); unitatea specială de poliţie pentru protecţia moştenirii 

religioase şi culturale. 

  

 Prin Acordul privind registrele de stare civilă, părţile se angajează să 

elaboreze servicii şi registre corecte în Kosovo, rolul de monitorizare în acest sens 

avându-l EULEX. În esenţă, autorităţile sârbe urmau să scaneze şi să transmită 

Priştinei registrele de stare civilă referitoare la Kosovo de dinainte  de 1999.  Nu 

s-au înregistrat critici grave privind implementarea acestui acord, predarea 

                                                           
6
 În mai multe municipalităţi „sârbe” existau primari şi consilii locale „paralele”: rezultate atât în 

urma alegerilor organizate de Belgrad (şi nerecunoscute de Priştina), cât şi în urma alegerilor 

organizate de Priştina (şi nerecunoscute de către Belgrad). 
7
 Acordul a fost necesar, deoarece în iunie 1999, odată cu retragerea din AP KiM a administraţiei 

centrale, Belgradul a transportat în „Serbia Centrală” şi registrele de cadastru. 
8
 Integrated Border Management/IBM. 
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materialelor scanate desfăşurându-se „pe faze” (pe municipalităţi). Partea sârbă a 

solicitat finanţarea de către UE a costurilor aferente. 

  

 Acordul privind libertatea de mişcare (libera circulaţie) se referă atât 

la actele de identitate cu care se poate trece linia dintre Serbia Centrală şi Kosovo, 

dar şi la actele de identitate cu care „kosovarii” pot ieşi din Serbia Centrală în 

străinătate (de pe aeroporturile internaţionale din Serbia Centrală, Belgrad şi Niš), 

la numerele de înmatriculare şi asigurarea autovehiculelor. 

 Acordul iniţial, din 2011, soluţiona o serie de probleme acute la data 

respectivă, dar, totodată, crea o „breşă” în politica de până atunci a Belgradului de 

a respinge orice propunere sau soluţie care avea ca efect recunoaşterea implicită a 

„Republicii Kosovo”. Prin acest acord, Belgradul recunoştea valabilitatea 

numerelor de înmatriculare emise de autorităţile de la Priştina şi accepta că 

numerele de înmatriculare de tipul „KS”, emise de UNMIK, sunt valabile (doar) 

încă cinci ani. 

 Belgradul a acceptat acordul, cel mai probabil  şi pentru a fi scutit de către 

Bruxelles de a accepta readmisia migranţilor economici din UE originari din 

Kosovo. 

Acesta este unul dintre acordurile a căror implementare a fost tergiversată de mai 

multe ori, iar părţile au fost nevoite să reia negocierile, în urma interpretării 

diferite a celor convenite. Populaţia, de ambele părţi ale liniei administrative, a 

fost nemulţumită de valoarea ridicată a asigurărilor obligatorii auto. 

 Acordul instituia şi o „practică” pentru sârbii kosovari, de a deţine cel 

puţin două rânduri de numere de înmatriculare, care să fie montate în funcţie de 

direcţia de deplasare. Pe de altă parte, poliţia kosovară recurgea frecvent la 

abuzuri şi confisca, discreţionar, numere de înmatriculare emise de Belgrad, 

pentru localităţi din Kosovo. 

 Ultimele precizări pentru acest acord sunt din septembrie 2016, dar nu 

toate elementele au fost implementate (de exemplu, cele privind poliţia de 

asigurare obligatorie auto sau numerele de înmatriculare). 

 Prin noile prevederi din septembrie 2016, Belgradul „repară” o serie de 

„gafe anterioare”: Priştina acceptă să prelungească pentru cinci ani valabilitatea 

numerelor de înmatriculare cu inscripţia „KS” (emise de către UNMIK)
9
, iar 

numerele de înmatriculare kosovare de tipul „RKS” vor avea această inscripţie 

acoperită cu un autocolant de culoare albă, la trecerea în Serbia Centrală (la 

reciprocitate şi numerele emise de Belgrad pentru localităţile din Kosovo, vor 

beneficia de acelaşi „tratament”). 

  

                                                           
9
 În baza primului acord pe această temă, valabilitatea acestora expira în cinci ani, respectiv în 

2016. 
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 Acordul privind managementul integrat al punctelor de control (IBM) 
a fost însoţit de la bun început de o serie de confuzii şi compromisuri, mai ales 

privind rolul EULEX (de monitorizare sau de acţiune) sau privind controlul 

vamal la cele două puncte de control din nordul Kosovo (Jarinje şi Brnjak). De 

altfel, interpretările diferite în implementarea acestui acord au avut ca efect o serie 

de violenţe şi menţinerea unor baricade în Kosovo. 

 În esenţă, acordul privind IBM prevede unificarea locului
10

 pentru actul de 

control al documentelor şi cel de control vamal, executate de ambele părţi la 

trecerea liniei administrative (Administrative Border Line/ABL), din Serbia 

Centrală în Kosovo şi invers, ca şi construcţia „în viitorul apropiat” a unor 

obiective din zidărie (poliţie, vamă) la punctele de control de la ABL. Trei dintre 

aceste puncte ar urma să fie pe teritoriul Serbiei Centrale (Jarinje, Končulj şi 

Depce), iar celelalte trei, pe teritoriul Kosovo (Merdare, Mutivode şi Brnjak). 

 Până în prezent nu au fost realizate construcţiile planificate la punctele de 

control de la ABL, dar activităţile de control al documentelor şi cele de control 

vamal se desfăşoară, în ansamblu, fără probleme. 

  

 Acordul privind diplomele universitare prevede, în esenţă, certificarea 

de către Asociaţia Europeană a Universităţilor a diplomelor emise de către cele 

două părţi. Diplomele certificate astfel pot fi folosite apoi pentru continuarea 

studiilor sau pentru angajare, în Serbia Centrală şi, respectiv, în Kosovo. 

 Belgradul reclamă ritmul lent în care structurile abilitate kosovare acceptă 

diplomele emise de Belgrad şi certificate conform acordului, ceea ce îi împiedică 

pe etnicii sârbi să beneficieze de aceste diplome. 

 Acordul este de importanţă vitală pentru etnicii albanezi din Serbia 

Centrală (îndeosebi din „Valea Preševo) care studiază la Priştina şi doresc să se 

angajeze în Serbia Centrală (mai ales în municipalităţile Preševo, Bujanovac şi 

Medveđa). 

  

 Acordul privind reprezentarea Kosovo la nivel regional prevede, în 

esenţă, utilizarea unei denumiri neutre: „Kosovo” (şi nu „Provincia Autonomă 

Kosovo şi Metohija” sau ”Republica Kosovo”). De asemenea, alături de nume se 

va folosi un asterisc, cu trimitere la o notă de subsol. Nota va conţine următorul 

text: „This designation is without prejudice to positions on status, and is in line 

with UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of 

independence.” 

 Acordul se referă doar la participarea Kosovo la reuniuni şi forme de 

cooperare regională, nu şi la cele „internaţionale” (la nivel european sau global). 

  

                                                           
10

 Se instituie conceptele „Puncte comune de trecere” şi „Zone comune ale punctelor de trecere”. 
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 Acordul privind ştampilele vamale au ca efect acceptarea Kosovo în 

CEFTA, sub egida UNMIK şi instituie o „ştampilă neutră” – „Kosovo Customs”. 

Acest acord şi cel referitor la controlul vamal se aplică, în ansamblu, fără 

probleme. Belgradul acuză Priştina că aceasta, ocazional, încalcă aceste două 

acorduri, în încercarea de a forţa recunoaşterea ca stat independent. Astfel de 

situaţii au fost legate de blocarea unor importuri de medicamente din Serbia 

Centrală în Kosovo sau de ajutoare umanitare (mai ales în cazul în care acestea au 

fost donate de F. Rusă, prin intermediul Centrului Umanitar Sârbo-Rus de la Niš). 

 Mult timp au fost probleme legate de fondul special pentru nordul Kosovo 

deoarece Priştina dorea ca sumele colectate să intre în bugetul Kosovo, după care 

să fie repartizate municipalităţilor sârbe. 

 

  Acordul privind cadastrul prevede, în esenţă, transmiterea de la 

Belgrad către Priştina a copiilor registrelor de cadastru, pentru înfiinţarea unui 

cadastru distinct. Soluţia identificată conţine elemente care creează o serie de 

probleme, astfel: 

 - frecvent, calitatea copiilor lasă de dorit; 

 - lipsa documentelor originale facilitează abuzurile atât din partea sârbilor 

kosovari (uneori aceştia vând de mai multe ori un teren), dar şi din partea 

albanezilor kosovari (unele instanţe reconstituie dreptul de proprietate doar pe 

baza unor declaraţii ale unor martori mincinoşi). 

 Primul pachet de copii „digitalizate” a fost predat reprezentantului special 

al UE de la Priştina în august 2014. 

 Părţile nu au implementat prevederile legate de monitorizarea realizării 

acordului (nu au fost înfiinţate comisiile adecvate, iar unele competenţe au fost 

transferate, fără acordul Belgradului, către o agenţie kosovară). 

 Partea sârbă a solicitat finanţarea costurilor din fonduri europene (IPA). 

  

 Acordul privind ofiţerii de legătură prevede „dislocarea” unui ofiţer de 

legătură al Priştinei la Belgrad şi invers. 

 Acordul a fost însoţit de 

divergenţe legate de „statutul diplomatic” 

al acestor ofiţeri de legătură, Priştina 

insistând ca aceştia să aibă statut de 

„diplomat”, ca în relaţiile dintre două 

state, fapt respins categoric de către 

Belgrad. 

 

 Acordul de la Bruxelles 

(19.04.2013) a fost îndeplinit parţial. Cea 

mai importantă revendicare a „părţii 

 
Isa MUSTAFA, Federica MOGHERINI, 

Aleksandar VUČIĆ, Hashim THAÇI, 

Ivica DAČIĆ  
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sârbe”, însă, constituirea Comunităţii Municipalităţilor Sârbe din Kosovo (ZSO), 

este departe de a fi realizată, aceasta, în condiţiile în care primele şase articole din 

Acordul de la Bruxelles se referă la ZSO. 

 Un rol deosebit în deblocarea mai multor acorduri l-au avut premierii sârb 

şi kosovar, Aleksandar VUČIĆ şi Isa MUSTAFA, cu medierea Înaltului 

Reprezentant al UE, Federica MOGHERINI. 

 Au fost realizate cele mai multe prevederi legate de desfiinţarea 

structurilor de securitate ale R. Serbia din (nordul) Kosovo, poliţie şi protecţie 

civilă, în sensul desfiinţării sediilor şi încetării plăţii de către Belgrad a salariilor 

acestora. În principal, au fost folosite două soluţii: pensionarea poliţiştilor care 

îndeplineau condiţiile (circa 1.200) sau angajarea celorlalţi poliţişti sârbi în KP, 

iar a membrilor protecţiei civile şi pompierilor, în structuri patronate de Priştina. 

 Facil pe hârtie, acordul privind poliţia a fost implementat parţial, în mai 

multe faze şi după alte negocieri. Belgradul a propus Priştinei o listă cu 337 de 

(foşti) poliţişti ai MUP RS, pentru angajarea în PK, până în luna aprilie 2015 fiind 

integrate 287 de persoane, iar 27 au renunţat la „integrare”. Cele mai mari 

probleme s-au referit la 23 de (foşti) poliţişti ai MUP RS, despre care Priştina a 

afirmat că nu au trecut verificările de securitate. 

 Într-o primă fază, acordul nu includea personalul tehnico-administrativ al 

MUP RS (143 de persoane). Abia în august 2016 au fost făcuţi primii paşi, prin 

finalizarea unui curs de recalificare de către 32 de persoane, pentru a fi angajate în 

organele kosovare. 

 Probleme au fost şi în legătură cu pompierii (64 de persoane), Priştina 

tergiversând mult timp orice pas concret, deşi nu nega că a acceptat integrarea 

acestora. Au fost identificate soluţii temporare doar pentru 30 din aceştia. 

 După acordul general privind soluţionarea problemei angajaţilor protecţiei 

civile (care erau primii care veneau să „apere” podul principal dintre Mitrovica 

Nord şi Mitrovica Sud, de pe râul Ibar), au urmat mai multe discuţii tehnice, 

dificile, un acord final fiind încheiat în martie 2015. În baza acestuia, Belgradul a 

dat Priştinei o listă cu 751 de persoane. Din acestea, au fost repartizate 483 (80, în 

Agenţia pentru Situaţii de Urgenţă a Kosovo, 25 în serviciul kosovar al 

penitenciarelor, 50  temporar, pe o listă specială, cu fonduri de la bugetul kosovar, 

până la înfiinţarea unor instituţii în nordul Kosovo, iar 328 în filiale din nordul 

Kosovo ale instituţiilor kosovare care urmează să fie înfiinţate). Merită subliniat 

faptul că Priştina a condiţionat integrarea angajaţilor protecţiei civile de posesia 

unui document de identitate kosovar, ca şi de rezultatele verificărilor de securitate. 

 Unii dintre poliţiştii pensionaţi în baza acestui acord s-au declarat 

nemulţumiţi de cuantumul pensiilor şi au acţionat statul sârb în instanţă, mai 

multe procese fiind în curs. 

 Se poate afirma că acordul privind poliţia este îndeplinit doar parţial. Una 

din cauze este şi autoritatea limitată a comandantului regional din nord. Acesta, 
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deşi este etnic sârb, numit cu acordul (consultarea) autorităţilor locale (sârbe), este 

numit interimar (în exerciţiu), numirea definitivă putând avea loc abia după 

înfiinţarea ZSO, iar acest lucru întârzie. 

 În „spiritul” Acordului de la Bruxelles, părţile au mai încheiat acorduri 

privind sistemul energetic şi de telecomunicaţiile (ambele, în septembrie 2013). 

Cel mai înalt nivel de implementare îl are cel legat de telecomunicaţii, însă şi în 

acest caz fiecare parte prezintă propria interpretare. 

 Esenţa acordului privind telecomunicaţiile îl reprezintă acceptul Priştinei 

pentru ca un operator din Serbia Centrală (MTS d.o.o.) să fie licenţiat să opereze 

în domeniile telefoniei fixe, telefoniei mobile şi Internetului pe teritoriul Kosovo, 

în schimb Belgradul va accepta alocarea de către Uniunea Internaţională pentru 

Telecomunicaţii (ITU) a unui cod internaţional pentru Kosovo (+383). Nu în 

ultimul rând, se va identifica o soluţie tehnică pentru ca apelurile dinspre Serbia 

Centrală spre Kosovo să fie tratate ca apeluri naţionale, şi nu internaţionale. 

Procedura a fost finalizată abia în 2017. În context, Belgradul subliniază că pentru 

Kosovo s-a alocat un cod de regiune geografică, aparţinând R. Serbia, în timp ce 

Priştina prezintă codul ca pe unul internaţional, alocat unui stat. Indiferent de 

aspectul politic, beneficiari ai acordului sunt etnicii sârbi din Kosovo, care pot 

comunica astfel la preţuri mai mici atât cu abonaţi din Serbia Centrală, cât şi cu 

străinătatea. 

 Acordul privind sistemul energetic este departe de implementare şi 

finalizare, deoarece este legat de drepturile de proprietate asupra unor agenţi 

economici din Kosovo (mai ales lacul de acumularea „Gazivode” şi staţia de 

transformare „Valač”, din Municipalitatea Zvečan). Acordul se referă la acceptul 

Priştinei ca Belgradul să înfiinţeze în Kosovo o filială („Elektro sever”) a 

companiei naţionale sârbe în domeniul energiei electrice (EPS), care să aibă ca 

obiect de activitate aprovizionarea cu energie electrică în nordul Kosovo. 

 Complexitatea problemelor este demonstrată de faptul că după acordul 

iniţial în domeniu (septembrie 2013), au urmat doi ani de blocaj, pentru ca un alt 

acord să fie negociat în august 2015, dar fără a fi încă implementat. 

 Este de aşteptat ca problemele să se complice şi mai mult, după decizia 

guvernului de la Priştina (martie 2013) de a înregistra pe numele său toate 

proprietăţile deţinute anterior în Kosovo de R.S.F. Iugoslavia, respectiv R. Serbia. 

În 2015, Priştina a decis şi preluarea combinatului „Trepča” din Mitrovica Nord, 

însă ambele decizii au fost „anulate” prin hotărâri ale Guvernului R. Serbia. 

  

 Similar celorlalte acorduri, Acordul privind justiţia (februarie 2015) a 

cuprins atât prevederi generale, cât şi un calendar de implementare şi tabele de 

personal. În esenţă, acest acord trebuie să asigure o reprezentare proporţională a 

etnicilor sârbi în sistemul de justiţie (judecători, procurori) din nordul Kosovo, în 

conformitate cu structura etnică a populaţiei. Astfel, se vor înfiinţa Judecătoria 
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Mitrovica şi Procuratura Mitrovica, iar în semn de compromis, Judecătoria 

Mitrovica urma să aibă filiale în municipalităţile Zvečan, Leposavić, Srbica şi 

Vučitrn, iar competenţele instanţelor din Mitrovica Nord şi Mitrovica Sud urmau 

să fie împărţite (probabil pentru a evita criticile adversarilor „dialogului”, că se 

crează justiţie pe criterii etnice). Totuşi, în secţiunea judecătoriei din Mitrovica 

Nord vor fi angajaţi cu precădere etnici sârbi. 

 Implementarea acordului a fost tergiversată atât ca urmare a procesului 

lung şi dificil de selecţie a magistraţilor sârbi, dar şi din motive tehnice 

(amenajarea noilor spaţii pentru procuratură şi instanţe). 

 

  Aprecieri 

 La şase ani de la demararea negocierilor dintre Belgrad şi Priştina, cu 

medierea UE, niciun acord convenit între părţi nu este implementat deplin. Între 

cauzele neîndeplinirii mai multor prevederi ale acordurilor se numără fixarea unor 

termene nerealiste, dar şi viziunile diferite privind prevederile acordurilor. 

 Mai mult, „dialogul” a cunoscut mai multe perioade de pauză, atât ca 

urmare a unor evenimente politice importante de la Belgrad sau Priştina (alegeri 

parlamentare anticipate), dar şi în 

urma unor „blocaje”. Pentru aceasta, 

a fost nevoie ca la începutul anului 

2017 UE să revitalizeze „dialogul”, 

prin antrenarea şi a preşedinţilor R. 

Serbia şi Kosovo. 

 În pofida „elementelor 

negative”,  Acordul de la Bruxelles 

poate fi considerat bun şi „realist”. 

Belgradul a admis că după iunie 

1999 şi, mai ales, după februarie 

2008, în Kosovo există o nouă 

„realitate” şi că influenţa sa reală 

este limitată la municipalităţile din nordul Kosovo şi la câteva enclave mai mari 

din sud. De cealaltă parte, Priştina face eforturi pentru a determina încetarea 

misiunii ONU (UNMIK) şi pentru limitarea rolului acţional şi de control al 

EULEX. Între domeniile unde Priştina îşi exercită din ce în ce mai mult aceste 

puteri se numără procesul de aprobare a vizitelor în Kosovo ale demnitarilor sârbi 

(în 2017, premierul şi preşedintele R. Serbia au fost împiedicaţi să vină în Kosovo 

pentru marcarea Crăciunului după calendarul iulian, iar directorul Oficiului pentru 

KiM, din Guvernul R. Serbia, este împiedicat frecvent să intre în Kosovo de către 

poliţia kosovară). De asemenea, Belgradul nu poate organiza procesul electoral pe 

teritoriul Kosovo fără acordul autorităţilor de la Priştina. 

 Acordul de la Bruxelles şi, în ansamblu, „dialogul” dintre Belgrad şi 

Aleksandar VUČIĆ, Tomislav NIKOLIĆ, 

Federica MOGHERINI, Hashim THAÇI, Isa 

MUSTAFA 
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Priştina sunt rezultatul mai multor factori, între care menţionăm: 

 - situaţia conflictuală din Kosovo şi riscul evoluţiei acesteia către un nou 

conflict armat; 

 - dorinţa populaţiei kosovare de a trăi mai bine, indiferent de apartenenţa 

etnică; 

 - înscrierea Belgradului şi Priştinei în „cursa” pentru integrarea europeană, 

condiţionată de îndeplinirea unor standarde şi criterii. 

 Prin încheierea Acordului de la Bruxelles, fiecare din părţile implicate 

(Belgrad, Priştina, UE, SUA) a câştigat ceva, însă nicio parte nu a obţinut totul. 

 Acordul de la Bruxelles este, de bună seamă, pozitiv, dar este limitat de o 

serie de factori, care au ca efect imposibilitatea implementării tuturor 

prevederilor. Cel mai important factor limitator îl reprezintă poziţiile 

ireconciliabile ale Belgradului şi Priştinei privind statutul Kosovo. Aceasta 

grevează orice soluţie eficace şi viabilă pentru problemele care sunt legate de 

elemente importante conferite de statut: proprietate, însemne şi simboluri de stat 

(acces la ONU, armata Kosovo etc.). Nu în ultimul rând, din dorinţa de a-şi 

asigura accelerarea parcursului european, Belgradul şi Priştina au convenit 

termene nerealiste pentru implementarea acordurilor convenite, în condiţiile în 

care fiecare din părţi avea o interpretare proprie a acestora. 

 Un mare neajuns al Acordului de la Bruxelles (şi al celorlalte acorduri, 

încheiate în cadrul „dialogului” de la Bruxelles) constă în faptul că nu a avut 

capacitatea de a facilita reconcilierea între cele două comunităţi etnice principale 

din Kosovo, sârbă şi albaneză şi nici nu a impulsionat întoarcerea la vetrele lor a 

etnicilor sârbi refugiaţi sau strămutaţi. Din contră, încheierea unora dintre 

acorduri a avut ca efect manifestări de naţionalism soldate cu acte de violenţă (în 

principal, la adresa unor etnici sârbi din zonele mixte, la sud de râul Ibar). 

 Între efectele pozitive ale Acordului de la Bruxelles se numără: 

 - reducerea stării conflictuale existentă în Kosovo în perioada 

premergătoare încheierii lui. Această stare a fost caracterizată nu doar de 

baricadele din nordul Kosovo, dar şi de posibilitatea transformării  tensiunilor 

într-un conflict armat de amploare, care ar fi antrenat prezenţa internaţională 

pentru soluţionare. Într-o astfel de situaţie este greu de precizat care ar fi fost 

atitudinea Belgradului, nefiind exclusă deschiderea graniţei administrative pentru 

grupări radicale şi chiar paramilitare sârbe; 

 - reducerea semnificativă a posibilităţii ca Priştina să încerce să preia prin 

forţă controlul asupra nordului Kosovo (situaţie care ar putea avea consecinţe 

imprevizibile); 

 - crearea de condiţii pentru „normalizarea” treptată a vieţii cetăţenilor din 

Kosovo, cu precădere a celor de etnie sârbă (reducerea tensiunilor din nordul 

Kosovo a influenţat pozitiv şi situaţia etnicilor sârbi de la sud de râul Ibar); 

 - limitarea profitului şi a activităţilor crimei organizate implicată în 
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contrabandă (prin eliminarea scutirilor vamale şi de TVA pentru mărfurile 

„importate” în Kosovo din Serbia Centrală şi instituirea la linia de demarcaţie a 

controalelor şi a evidenţei mărfurilor); 

 - menţine deschisă „perspectiva europeană”, atât pentru Serbia Centrală, 

cât şi pentru „R. Kosovo”, cu menţiunea că până în prezent nu s-a conturat soluţia 

pentru aderarea ambelor entităţi la UE; 

 - facilitează includerea Kosovo într-o serie de formate de colaborare 

bilaterală, chiar şi în unele în care participarea este deschisă doar statelor din 

cadrul „Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est/SEECP” sau „Centrul 

pentru Cooperare în domeniul Securităţii, de la Zagreb/RACVIAC)”. Pe acest 

fond, merită subliniat că UE face eforturi pentru a da o dimensiune cât mai 

concretă colaborării regionale în Balcanii de Vest, pentru ca participanţii să simtă 

rapid beneficiile. O astfel de soluţie se referă la „Procesul Berlin” (demarat în 

2014) şi proiectele economice pe care le promovează acesta
11

. 

 Inevitabil, Acordul de la Bruxelles a fost însoţit şi de efecte negative, între 

care menţionăm: 

 - a oferit forţelor radicale, naţionaliste, atât din tabăra sârbă, cât şi din 

tabăra albaneză, în încercarea de a prelua puterea, oportunitatea de a-i critica pe 

autorii compromisului. În cazul Priştinei, a fost motiv de violenţe de stradă şi de 

blocare în mai multe rânduri a activităţii parlamentare; 

 - frecvent, părţile au interpretat diferit acordurile realizate, fiind nevoie de 

alte runde de negocieri, la nivel tehnic şi la nivel politic înalt, pentru deblocarea 

acestor situaţii; 

 - s-a dovedit incapabil de a asigura realizarea în practică a unor drepturi şi 

libertăţi fundamentale, între care libera circulaţie şi libertatea de mişcare. 

 UE va continua să condiţioneze progresele în parcursurile europene ale 

celor două părţi, Belgrad şi Priştina de progresele în implementarea acordurilor 

convenite în cadrul „dialogului”. În context, un rol deosebit îl va avea „Capitolul 

35” din negocierile de aderare a R. Serbia la UE. O mare necunoscută, însă, este 

cum se va închide acest capitol? La Belgrad există o temere (justificată!), că unele 

state (Germania, de exemplu) vor solicita încheierea unui „acord” între Belgrad şi 

Priştina, care să fie echivalent cu o „recunoaştere reciprocă”. 

 O problemă pentru „dialog” şi acordurile convenite în cadrul acestuia este 

                                                           
11

 În pofida problemelor din ultima perioadă în relaţia Belgrad-Priştina (preluarea de către „R. 

Kosovo”, la începutul lunii martie 2017, prin decret guvernamental kosovar, a proprietăţilor R.S.F. 

Iugoslavia şi R. Serbia de pe teritoriul kosovar, anunţul preşedintelui kosovar privind înfiinţarea 

armatei Kosovo chiar şi împotriva voinţei Belgradului şi a sârbilor kosovari, rezoluţia 

parlamentului kosovar de suspendare a dialogului Belgrad-Priştina până la eliberarea din arest, din 

Franţa, a lui Ramush HARADINAJ etc.), premierii R. Serbia şi Kosovo au participat la reuniunea 

pregătitoare de la Sarajevo („Western Balkans 6”, 16.03.2017) a reuniunii de la Trieste (iulie 

2017) a „Procesului Berlin”. 
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că acestea exced actualul cadru constituţional din Serbia Centrală şi din Kosovo. 

Pe acest fond, contestatarii dialogului şi ai acordurilor convenite înaintează 

plângeri pentru analiza constituţionalităţii acestora. 

 În cazul Belgradului, unele acorduri au ca efect desfiinţarea unor structuri 

ale R. Serbia din Kosovo (primării, consilii municipale, justiţie, poliţie, securitate, 

protecţie civilă, pompieri etc.) şi înlocuirea lor cu structuri locale, care ar trebui să 

fie controlate de către sârbii kosovari, prin ZSO, dar, în ultimă instanţă, trebuie să 

funcţioneze şi să fie sub autoritatea „R. Kosovo”. 

 În cazul Priştinei, dacă ZSO s-ar înfiinţa conform viziunii de la Belgrad 

(cu competenţe legislative şi executive), ZSO ar deveni o pârghie eficientă de 

blocaj al oricăror acţiuni şi măsuri unilaterale ale Priştinei care ar contraveni 

intereselor populaţiei sârbe din municipalităţile care intră în ZSO. Pe acest fond, 

adversarii de la Priştina ai „dialogului” avertizează că ZSO ar reprezenta o 

structură similară Republicii Srpska din Bosnia şi Herţegovina. 

 O dovadă clară a unor interpretări diferite a „dialogului” şi a acordurilor 

încheiate a venit în ianuarie 2017, când Belgradul a încercat să reia unilateral, fără 

acordul Priştinei, circulaţia feroviară directă dintre Belgrad şi Mitrovica Nord 

(Belgradul a mediatizat acţiunea şi a ales pentru aceasta prima zi după Anul Nou, 

după calendarul iulian (14.01.2017) când o garnitură feroviară specială, decorată 

în interior şi exterior cu inscripţii de genul „Kosovo” e Serbia şi fresce din istoria 

provinciei înfăţişând mănăstiri, figuri de domnitori sârbi etc.). Priştina a 

considerat gestul ca pe o provocare şi a mobilizat poliţia specială, echipată pentru 

intervenţie, pe care a trimis-o la graniţa administrativă cu misiunea de a împiedica 

trecerea trenului în Kosovo. În noua situaţie, premierul sârb a dispus revenirea 

garniturii feroviare la Belgrad, evitând escaladarea incidentului. 

 Incidentul a ridicat problema acordului verbal dintre NATO şi Serbia, din 

ajunul încheierii Acordului de la Bruxelles
12

, potrivit căruia NATO „garanta” că 

forţele de securitate kosovare nu pot intra în zonele sârbe din nord fără acordul 

autorităţilor locale. 

 În urma analizei incidentului, se pot trage mai multe concluzii: 

 - nu există un acord scris în acest domeniu, acceptat de toate părţile 

(Belgrad, Priştina şi NATO); 

 - în practică, acordul verbal s-a aplicat doar pentru Forţele de Securitate 

ale Kosovo/KSF (care sunt o structură de protecţie civilă). Acordul pentru 

intervenţia acestora în nordul Kosovo fiind dat în două rânduri de către 

comandantul KFOR; 

 - NATO a anunţat clar că poliţia kosovară (inclusiv forţele speciale ale 

                                                           
12

 Partea sârbă a încheiat Acordul de la Bruxelles doar după ce a primit aceste garanţii, la sediul 

NATO, la Bruxelles, în prezenţa reprezentantului UE, Catherine ASHTON. Garanţiile ar fi fost 

reînnoite în martie 2015, de către secretarul general al NATO, Jens STOLTENBERG, cu ocazia 

intrării în vigoare a IPAP, între R.Serbia şi NATO. 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL II/nUMĂRUL 4 • NOIEMBRIE 2017 

 

ADMRR „aL.I. cUZa”     67 

 

 

acesteia) se poate deplasa liber pe teritoriul kosovar, fără vreo aprobare din partea 

NATO; 

 - partea sârbă ar putea revizui, tacit, o serie de măsuri deja implementate, 

în legătură cu desfiinţarea structurilor sale de poliţie şi protecţie civilă din nordul 

Kosovo, pentru a putea preveni intervenţia forţelor speciale ale PK în nordul 

provinciei. 

 Încheierea Acordului de la Bruxelles şi apoi implementarea mai multor 

prevederi ale acestuia au oferit unor state care nu au recunoscut independenţa R. 

Kosovo (de exemplu, României) oportunitatea de a lua în calcul analiza efectelor 

unui astfel de demers. După o serie de „semnale” ale Bucureştiului în acest sens 

(aprilie şi iunie 2013, mai 2015), Belgradul a întreprins măsuri pentru a transmite 

clar că „dialogul” şi Acordul de la Bruxelles nu înseamnă deloc că R. Serbia şi-a 

modificat poziţia fermă de respingere a independenţei Kosovo, aceste negocieri 

fiind „pur tehnice” şi având rolul de a soluţiona problemele cu care se confruntă 

locuitorii Kosovo.  

 

 Perspective 

 În condiţiile în care la Belgrad se va menţine la putere actuala garnitură, 

„dialogul” dintre Belgrad şi Priştina va continua, datorită „perspectivei europene” 

pentru care au optat ambele părţi, dar  mai ales în urma presiunilor de la Bruxelles 

şi Washington. În viitorul apropiat este de aşteptat, însă, să intervină o pauză, 

datorată proceselor politice din cele două entităţi: Serbia Centrală (şi Voievodina) 

şi Kosovo: 

 - alegerile prezidenţiale din R. Serbia (02.04.2017) au dus, aşa cum era de 

aşteptat, la desemnarea lui Alexandar Vucic în funcţia de preşedinte al ţării. În 

aceste condiţii, se poate estima că va urma o perioadă dificilă pentru A.VUČIĆ 

care este şi preşedintele celui mai mare partid din coaliţia de guvernământ din 

Serbia Centrală şi Voievodina, Partidul Progresist Sârb/SNS. Surpriza a constat în 

desemnarea primului ministru în persoana Anei Brnabic, tehnocrat, care nu este 

afiliata niciunui partid politic. Prin această alegere Vucic a reuşit să ţină sub 

control lupta internă în SNS pentru numirea noului premier, dar şi să menţină 

controlul asupra executivului. Chiar dacă continuitatea liniei politice anterioare a 

fost prezervată, este de aşteptat ca în perioada următoare să apară unele dificultăţi 

în a avea întâlniri la nivel înalt, în cadrul „dialogului”; 

 - fragila stabilitate politică din Kosovo (rivalitatea notorie dintre partidele 

albaneze ale coaliţiei de guvernământ şi boicotarea instituţiilor centrale de către 

reprezentanţii etnicilor sârbi din Kosovo), începerea în viitorul apropiat a 

activităţii tribunalului special pentru investigarea şi judecarea acuzaţiilor de crime 

de război comise de fosta Armată de Eliberare a Kosovo (UÇK) şi tergiversarea 

înfiinţării ZSO pot conduce la alegeri parlamentare anticipate. Într-o astfel de 

eventualitate, este improbabil şi ineficient să mai aibă loc întâlniri la nivel înalt în 
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cadrul „dialogului”. 

 Cele două „părţi” vor continua să aibă poziţii total opuse privind statutul 

Kosovo şi, prin extrapolare, privind obiectivele dialogului. Belgradul vede 

dialogul ca pe o negociere tehnică, între o capitală şi instituţii locale de 

autoguvernare dintr-o provincie a sa, cu scopul de a asigura o viaţă normală 

pentru cetăţeni. Simultan, Belgradul îndeplineşte condiţiile şi standardele necesare 

continuării parcursului său european. Priştina prezintă dialogul ca pe unul între 

două state, între care există o serie de litigii, pe care nu le poate soluţiona altfel, 

deoarece şi-ar periclita, la rândul său, parcursul european. În această abordare, 

Priştina este încurajată de faptul că majoritatea statelor membre ale UE, dar şi 

SUA, au recunoscut independenţa „R. Kosovo”. Mai mult, rezoluţiile unor foruri 

internaţionale (Parlamentul European) şi unii oficiali din state importante în 

ecuaţia politică mondială îndeamnă statele europene care nu au recunoscut 

Kosovo, să facă acest lucru cât mai rapid. 

 Sunt tot mai puţine domeniile în care Belgradul şi Priştina pot ajunge la un 

compromis, astfel că eficienţa şi succesul viitoarelor runde de negocieri sunt puse 

sub semnul întrebării. 

 În viitor, Belgradul îşi va concentra eforturile pe implementarea acordului 

de înfiinţare a ZSO conform viziunii sale (un nivel intermediar de putere, cu 

competenţe executive şi legislative), dar o astfel de viziune va continua să fie 

contestată puternic de Priştina, astfel că orice progres este puţin probabil. 

 În cazul sporirii presiunilor partenerilor occidentali (SUA, UE) pentru ca 

Priştina să accepte înfiinţarea ZSO, este probabil ca puterea din Kosovo să încerce 

să obţină, „la schimb”, măcar înfiinţarea armatei R. Kosovo, prin amendarea 

Constituţiei.  

 Orice cedare, însă, în domeniul competenţelor ZSO este de aşteptat să fie 

urmată de măsuri radicale ale opoziţiei, susţinute de proteste de stradă, ceea ce 

poate conduce la alegeri parlamentare anticipate în Kosovo, care ar putea anula şi 

o eventuală înţelegere anterioară privind competenţele ZSO. 

 De cealaltă parte, în cazul în care la Belgrad ar veni o coaliţie de 

guvernământ formată de radicali şi naţionalişti (Partidul Radical Sârb, Mişcarea 

Sârbă „Dveri”, Partidul Democrat din Serbia/DSS), aceasta nu numai că ar anula 

„dialogul”, dar ar revoca toate deciziile care contravin Constituţiei R. Serbia luate 

în cadrul acestuia. 

 Chiar şi în cazul identificării unor soluţii de compromis de către actualii 

negociatori, acestea ar trebui validate prin modificarea constituţiilor celor două 

părţi: R. Serbia şi „R. Kosovo”, ceea ce s-ar putea dovedi un demers dificil, în 

pofida presiunilor internaţionale. 

 Odată cu soluţionarea unor probleme acute din Kosovo, legate de libera 

circulaţie, schimburi comerciale, cadastru, registre de stare civilă etc., „dialogul” 

se va îndrepta spre o „fundătură”, ceea ce va pune în dificultate atât părţile care 
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negociază, dar şi pe sponsorii dialogului (UE, SUA). Pentru depăşirea acestui 

blocaj va fi nevoie de o nouă paradigmă de gândire politică. În condiţiile în care 

UE se confruntă cu propriile probleme majore, iar în ecuaţia balcanică se implică 

tot mai mult şi F. Rusă este dificil de estimat dacă Belgradul şi Priştina vor reuşi 

să identifice o formulă viabilă de compromis, fiind prezervată posibilitatea ca 

dosarul kosovar să rămână o „problemă deschisă”, care să confere în continuare 

Balcanilor (de Vest) caracteristicile unui „butoi cu pulbere”, fitilul putând fi 

aprins atât din interiorul, dar şi din afara acestei regiuni. 

 
Bibliografie 
1. www.srbija.gov.rs 

2. www.tanjug.rs 

3. www.rts.rs 

4. www.politika.rs 

5. http://www.nspm.rs/dokumenti/izvestaj-o-politickom-i-tehnickom-dijalogu-sa-privremenim-

institucijama-u-pristini.html?alphabet=l 

6. www.kim.gov.rs 

7. http://www.kim.gov.rs/pregovaracki-proces.php 

8. http://www.kim.gov.rs/p03.php 

9. http://www.kim.gov.rs/doc/Finalni%20Izvestaj%20KKiM%20april%202015%20srp.pdf 

10. http://www.kim.gov.rs/doc/pregovaracki-

proces/Izvestaj%20o%20dijalogu%20oktobar%202015%20SRPSKI%20fin.pdf 

11. http://www.kim.gov.rs/doc/pregovaracki-proces/1.1%20Izvestaj%20okt-

mart%20%202016%20SR.pdf 

12. http://www.kim.gov.rs/doc/1.1%20Izvestaj%20april-

oktobar%202016%2018102016%20sr%20cir.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL II/nUMĂRUL 4 • NOIEMBRIE 2017 

 

ADMRR „aL.I. cUZa”     70 

 

 

BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA ÎN 2017 

 

Col. (r) Ştefan ISPAS 

 

 Actualul stat Bosnia şi Herţegovina (BiH) a 

apărut în urma războiului civil din fosta Republică 

Socialistă Federativă Iugoslavia (RSFI), când, prin 

Acordul de Pace de la Dayton/Paris (DPA, noiembrie-

decembrie 1995), fosta republică socialistă s-a 

transformat într-un stat format din două „entităţi” 

(Republica Srpska/RS BiH şi Federaţia BiH/F BiH) şi 

un „district” (Districtul Brčko/DB). 

 Este deja un „loc comun” să se afirme că, în 

mod paradoxal, Acordul de pace de la Dayton, care a 

pus capăt războiului în BiH, este principala cauză care 

blochează evoluţia ţării către un stat funcţional care să 

poată adera la UE. 

 Explicaţia pentru afirmaţia anterioară pare 

simplă: organizarea administrativ-teritorială stufoasă 

şi mecanismele de luare a deciziilor în BiH (la nivel 

central şi în entităţi), implementate în baza DPA, 

permit blocarea frecventă a activităţii organelor 

centrale boşniace şi impun frecvente negocieri 

îndelungate între reprezentanţii politici ai celor trei „popoare constitutive”: 

boşniac, sârb şi croat. Ideea centrală care a stat la baza elaborării Constituţiei BiH, 

de a acorda drepturi similare membrilor celor trei popoare constitutive, în prezent 

au un efect negativ asupra drepturilor şi libertăţilor celorlalte comunităţi etnice din 

BiH (denumite „alţii”) şi conduc, în ultimă instanţă, la frânarea parcursului 

european al statului boşniac. 

 Cei mai mulţi analişti sunt de acord că 

şi în prezent, la 22 de ani după DPA, 

principala problemă la nivelul BiH poate fi 

rezumată tot la existenţa unor interese diferite, 

contradictorii, la nivelul celor trei popoare 

constitutive: boşniacii doresc centralizarea 

statului şi limitarea sau chiar anularea 

competenţelor entităţilor; sârbii doresc prezervarea competenţelor entităţilor 

conform DPA (mergând până la secesiunea RS BiH); în timp ce croaţii doresc 

crearea unui mecanism prin care să nu mai fie anulat votul lor în cadrul FBiH 

(revendicările mergând inclusiv până la formarea unei a „treia entităţi”). 

 
 

Colonelul (r) Ștefan 

ISPAS a  fost ataşat al 

apărării, militar, aero 

şi naval Belgrad și 

ulterior la Sarajevo. 
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 În ultimele două decenii a fost oarecum normal ca problemele şi retorica 

naţionalistă să fie accentuate în ajunul anilor electorali şi mai ales în perioada 

campaniilor electorale. Ultimii ani, însă, sunt marcaţi de dispute aprinse inclusiv 

după încheierea acestor campanii. 

 În prezent, coaliţia aflată la putere în RS BiH nu este parte a guvernării la 

nivelul statului, ceea ce complică suplimentar ecuaţia funcţionării instituţiilor 

comune boşniace. 

 Se menţin abordările diferite privind o serie de aspecte esenţiale, cum 

sunt: integrarea în UE („părţile” încă nu reuşesc să creeze un mecanism de 

cooperare funcţional cu UE, astfel că UE nu are un singur partener de dialog cu 

BiH); integrarea în NATO (în timp ce comunităţile croată şi boşniacă susţin 

aderarea rapidă la Alianţă, liderii RS BiH sunt de părere că este oportună 

organizarea unui referendum pe această temă); condamnarea crimelor de război 

(liderii sârbilor boşniaci recunosc comiterea unor crime de război la Srebrenica, 

dar resping ferm termenul de „genocid”); colaborarea cu Moscova (aceasta este 

susţinută doar de către sârbii boşniaci) etc. Peste aceste probleme se suprapun cele 

comune tuturor statelor balcanice în tranziţie: economie de piaţă în curs de 

dezvoltare; ritm inegal în dezvoltarea regiunilor; crimă organizată; radicalism 

islamic (inclusiv fenomenul „luptătorilor străini”); migraţia ilegală în masă. 

 Între ultimele evenimente care au afectat semnificativ funcţionarea statului 

boşniac şi relaţiile dintre entităţi se numără: anunţarea de către autorităţile centrale 

de la Sarajevo, în iulie 2016, a rezultatelor recensământului populaţiei şi 

gospodăriilor, efectuat în anul 2011 (fără ca aceste rezultate să fie acceptate de 

către RS BiH), referendumul din luna septembrie 2016 privind Ziua Republicii 

Srpska (eveniment urmat de demararea mai multor investigaţii penale ca urmare a 

organizării referendumului, justificate prin existenţa unor sentinţe ale Curţii 

Constituţionale a BiH, care interziceau explicit desfăşurarea referendumului); 

încercarea unei părţi a elitei boşniace (februarie 2017) de a înainta la Curtea 

Internaţională de Justiţie de la Haga (ICJ) a unei solicitări de revizuire a sentinţei 

din februarie 2007 privind acuzaţiile de genocid la adresa Serbiei etc. 

 Problemele interne din BiH se complică şi mai mult în condiţiile în care R. 

Serbia şi R. Croaţia sunt „state garante” ale DPA şi fiecare menţine relaţii 

privilegiate cu propriul popor din BiH
13

. Mai mult, eforturile RS BiH de 

prezervare a statutului şi competenţelor conferite de DPA se bucură de sprijinul 

deschis al Moscovei, atât în planul relaţiilor bilaterale, cât şi în organele care 

monitorizează implementarea măsurilor de pace în BiH (ex. Consiliul de 

Implementare a Păcii/PIC). Aceasta transformă din nou spaţiul balcanic într-o 

arenă de confruntare între Est şi Vest. 

                                                           
13

 În cazul RS BiH, sunt garantate chiar prin DPA relaţii speciale ale acesteia cu R. Serbia. 
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 La sfârşitul anului 2016, Administraţia SUA a instituit o serie de sancţiuni 

la adresa liderului RS BiH, Milorad DODIK (totodată, preşedinte al principalului 

partid de guvernământ din acea entitate, Alianţa Social-Democraţilor 

Independenţi/SNSD). Între motivele invocate se numără acţiunile contrare DPA 

şi, îndeosebi, acţiunile în favoarea referendumului privind Ziua RS BiH. 

 În urma sancţiunilor, liderul RS BiH nu a obţinut viză de intrare în SUA, 

pentru a participa la ceremoniile pentru învestirea noului preşedinte american, 

Donald TRUMP. În aceste condiţii, RS BiH a fost reprezentată la mai multe 

activităţi de către premierul entităţii, Željka CVIJANOVIĆ. Acesta a folosit 

ocazia pentru a se întâlni atât cu politicieni americani, cât şi cu oameni de afaceri. 

Pe timpul vizitei în SUA, premierul RS BiH a făcut, totodată, lobby în favoarea 

intereselor RS BiH şi a prezervării competenţelor acesteia, în conformitate cu 

DPA. 

 La rândul său, M. DODIK a negat permanent că acţionează pentru 

desfăşurarea unui referendum privind secesiunea RS BiH, dar a confirmat că o 

astfel de opţiune nu poate fi exclusă, în cazul în care vor fi periclitate 

competenţele şi interesele naţionale ale entităţii RS BiH, respectiv ale poporului 

sârb din BiH. 

 În context, M. DODIK critică permanent (ne)funcţionarea statului boşniac 

şi acuză autorităţile centrale şi pe cele ale Federaţiei Bosnia şi Herţegovina de 

această stare, precum şi de tergiversarea parcursului european al BiH. 

 Criticile la adresa susţinerii lui M. DODIK 

pentru acest referendum se intensifică ocazional, 

atât în timpul campaniilor electorale, dar şi în 

preajma unor evenimente majore pentru RS BiH şi 

cu ocazia contactelor RS BiH cu Moscova. 

 RS BiH are la Moscova o „reprezentanţă”, 

care funcţionează separat de instituţiile consular-

diplomatice ale BiH. Astfel de reprezentanţe 

funcţionează în mai multe ţări (R. Serbia, Israel 

etc.), deşi activitatea acestora este criticată de către instituţiile centrale boşniace 

de la Sarajevo. 

 Contactele RS BiH cu F. Rusă sunt reprezentate de: întâlniri la nivel înalt 

(ale liderului RS BiH, cu preşedintele Vladimir PUTIN); schimburi economice şi 

comerciale (investiţii ruse în RS BiH, în principal, în industria energetică); 

schimburi culturale şi de turişti; contacte religioase; colaborare în domeniul 

securităţii etc. În acest context, este interesantă poziţia lui Mladen IVANIĆ care 

este reprezentantul sârbilor în Preşedinţia BiH - partidul acestuia este în opoziţie 

la nivelul RS BiH, dar participă la guvernare al nivelului statului (BiH). Totodată, 

într-o serie de chestiuni, M. IVANIĆ a avut aceeaşi poziţie cu liderul RS BiH. 

 Între acestea se numără (referendumul privind) Ziua RS BiH, dar şi 
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participarea FA boşniace la celebrarea Zilei RS BiH, la începutul acestui an (08-

09.01.2017), la ceremoniile de la Banja Luka. Cea mai semnificativă poziţie, însă, 

poate fi considerată respingerea solicitării BiH de revizuire a sentinţei Curții 

Internaționale de Justiție (ICJ) din 2007. 

 Pentru „contracararea” riscurilor şi ameninţărilor la adresa funcționării RS 

BiH, M. DODIK a făcut eforturi pentru a avea relaţii foarte bune cu conducerea 

de la Belgrad, indiferent de orientarea politică a acesteia. 

 Instalarea noii puteri la Belgrad, condusă 

de Partidul Progresist Sârb (SNS) a reprezentat un 

handicap pentru M. DODIK, care avusese relaţii 

deosebit de strânse cu principalul adversar politic 

al SNS, Partidul Democrat (condus înainte de 

preşedintele R. Serbia, Boris TADIĆ). Ulterior, 

„pas cu pas”, M. DODIK şi-a demonstrat în faţa 

liderului real al R. Serbia, Aleksandar VUČIĆ, 

capacitatea de lider al sârbilor boşniaci, cumulată 

cu cea de „apărător” al intereselor poporului sârb în BiH şi a reuşit să se apropie 

de noua conducere de la Belgrad. În prezent, între M. DODIK şi A.VUČIĆ 

funcţionează un sistem de „consultări” în cele mai importante probleme, care 

vizează interesele poporului sârb în BiH şi în regiune. Cu toate acestea, în câteva 

rânduri, liderul sârbilor boşniaci a refuzat să dea curs „recomandărilor” de la 

Belgrad (ca în cazul referendumului din luna septembrie 2016, privind Ziua RS 

BiH). În această situaţie, însă, M. DODIK a beneficiat de sprijinul Moscovei. În 

privinţa celebrării Zilei RS BiH,  în ianuarie 2017, coordonarea între M. DODIK 

şi A. VUČIĆ a fost demonstrată prin participarea la ceremonii a mai multor 

delegaţii oficiale de la Belgrad (preşedintele R. Serbia, şeful SMG sârb etc.), deşi 

A. VUČIĆ nu a putut participa personal, aflându-se într-o vizită externă. 

 Principalele forme de colaborare politică între Belgrad şi Banja Luka 

rămân şedinţele comune de guvern şi vizitele reciproce la nivel înalt. În plan 

economic, se încearcă dezvoltarea acestor relaţii, inclusiv prin îmbunătăţirea 

infrastructurii rutiere şi feroviare (un exemplu recent fiind construcţia podului de 

pe Drina, cu nume mai mult decât simbolic, ”Bratoljub”, Ljubovija/R.Serbia-

Bratunac/BiH, şantierul fiind vizitat la 26.05.2017 de preşedintele şi premierul R. 

Serbia şi de preşedintele şi premierul RS BiH). 

 Liderii politici boşniaci critică orice demers care obstrucţionează 

consolidarea autorităţilor centrale boşniace şi oferă competenţe decizionale 

entităţilor, mai ales în aspectele legate de integrarea europeană şi euroatlantică. 

În această politică, liderii boşniaci sunt susţinuţi de către ”Occident” (SUA, UE), 

care a „obosit” să tot medieze între cele trei grupuri de interese etnice. Pentru a 

câştiga teren în acest domeniu, liderii boşniaci susţin o implicare mai mare a 

Ankarei, atât în plan politic, cât şi în cel economico-comercial. Actualul membru 
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boşniac al Preşedinţiei BiH, Bakir IZETBEGOVIĆ, este un susţinător convins al 

preşedintelui Recep Tayyip ERDOGAN. 

 În apărarea intereselor comunităţii croate din BiH, liderii politici croaţi 

din BiH (în frunte cu membrul croat al Preşedinţiei BiH, Dragan ČOVIĆ) 

mizează pe sprijinul mai multor cercuri de la Zagreb. În prezent, acest sprijin este 

semnificativ la nivelul puterii (preşedinte, guvern, majoritate parlamentară). 

Acest sprijin a avut ca rezultate doar menţinerea în atenţia factorilor europeni a 

„problemei croate din BiH”, fără niciun efect concret în consolidarea poziţiei 

croaţilor în interiorul BiH. 

 Pentru realizarea propriilor interese, liderii politici croaţi din BiH se 

poziţionează uneori alături de cercurile sârbe, iar alteori alături de cercurile 

boşniace, ceea ce menţine complicată „ecuaţia etnică” din BiH. 

 În ansamblu, în prima parte a anului 2017, ecuaţia politică din BiH nu a 

cunoscut evoluţii ieşite din „normalitatea acestei ţări”, acestea fiind marcate de 

aceleaşi probleme: confruntarea intereselor celor trei popoare constitutive, 

acţiuni pentru eliminarea sau reducerea influenţei adversarilor politici, 

prezervarea sprijinului extern pentru interesele propriei comunităţi etnice. 

 În viitorul apropiat, este puţin probabil ca elementele acestei ecuaţii să se 

modifice radical, fiind de aşteptat menţinerea aceloraşi probleme. 

 În condiţiile în care implicarea americană în Europa devine mai 

complicată, iar UE va continua să se confrunte cu  propriile probleme legate 

îndeosebi de Brexit şi de redefinirea relaţiilor interne, este improbabil un progres 

real al BiH în parcursul său european. Similar, având în vedere poziţia 

majorităţii din RS BiH faţă de integrarea ţării în NATO şi poziţiile unei părţi a 

opoziţiei din entitate privind „interesele naţionale sârbe”, îndeplinirea condiţiilor 

impuse BiH pentru accederea la nivelul următor al Parteneriatului cu NATO, 

Planul de acţiune pentru aderare (Membership Action Plan/MAP), care să 

apropie această ţară de decizia de a adera sau nu la Alianţă devine discutabilă. 

La o astfel de evoluţie contribuie semnificativ şi „coordonarea” cu Belgradul, 

care doreşte să colaboreze cu NATO, dar nu doreşte să adere la Alianţă. 

 La presiunile UE, comunităţile etnice din BiH vor fi nevoite să menţină un 

nivel minim de dialog şi cooperare. Totodată, în urma aceloraşi presiuni, BiH va 

continua să participe la toate iniţiativele regionale (politice, economice, de 

securitate şi apărare etc.), menite să crească încrederea şi nivelul de cooperare 

între state, deoarece o astfel de abordare are ca efect atragerea de fonduri 

europene pentru proiecte transfrontaliere şi apropie ţara de integrarea în UE. 

 Situaţia politică din BiH la mijlocul anului 2017 este complicată şi de 

faptul că majoritatea parlamentară la nivelul statului este fragilă, nu a fost 

amendată legislaţia electorală (şi nu se întrevede vreun progres în acest sens) şi 

nu a fost adoptată legislaţia privind satisfacerea  dorinţei comunităţii croate 

boşniace (de a evita contopirea „voturilor croate” cu „voturile boşniace” cu 
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ocazia alegerii membrului croat al Preşedinţiei BiH). Aceste deficienţe vor fi mai 

evidente  în anul 2018 când vor avea loc alegeri generale ordinare. 

 Reapariţia pe scena balcanică a Rusiei şi Turciei complică şi mai mult 

situaţia internă şi externă a fiecărei ţări în parte, dar şi a regiunii în ansamblul său. 

Dacă proiectul „celor trei mări” se va materializa, am putea afirma că cele trei 

imperii ale secolelor trecute (Otoman, Rus şi Habsburgic) şi-au reocupat poziţiile 

tradiţionale şi sunt gata să-şi dispute împărţirea prăzii. 
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CRIZA DIN PENINSULA ARABICĂ, 

QATAR ŞI INTERESELE SUA ÎN REGIUNE 

 

Col. (r) Popescu Gh. Ion 

 

 În a doua jumătate a lunii mai 2017, 

preşedintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit la 

Riyadh /Arabia Saudită cu liderii a peste cincizeci de 

state arabe. 

 Principalul scop al întâlnirii, potrivit 

declaraţiilor oficiale, a fost acela de a realiza unitatea 

statelor arabe în lupta împotriva terorismului, sub toate 

formele. În acelaşi timp,  s-a urmărit şi realizarea unui 

parteneriat strategic între  SUA şi statele arabe având 

ca principal deziderat lupta împotriva terorismului. 

 La finalul întrevederii, preşedintele american a 

declarat că este mulţumit de rezultatele întâlnirii şi că 

principalul scop al acesteia va fi dus la îndeplinire. 

 Cu toate acestea, la doar câteva zile, Arabia 

Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul şi Egiptul 

au acuzat, oficial, Qatarul că finanţează terorismul 

internaţional şi că susţine interesele Iranului în 

regiune. De menţionat este faptul că Emiratele Arabe 

Unite au reiterat, cu această ocazie, solicitarea de 

monitorizare internaţională a Qatarului cu privire la 

finanţarea terorismului (prima solicitare de acest gen 

fusese făcută în octombrie 2016). 

 La sfârşitul lunii mai 2017, secretarul de stat american, Rex Tillerson, a 

efectuat o vizită oficială de trei zile la Doha/Qatar pe timpul căreia a semnat un 

acord bilateral cu privire la lupta împotriva 

terorismului. În acelaşi timp, Rex Tillerson 

a efectuat scurte vizite la Riyadh şi Abu 

Dhabi realizând o adevărată „navetă 

diplomatică” între cele trei capitale arabe 

cu scopul de a negocia ajungerea la un 

acord între statele arabe. 

 Starea de tensiune din Peninsula 

Arabică a continuat să se accentueze şi, la 

începutul lunii iunie 2017, Arabia Saudită, 

Emiratele Arabe Unite şi Bahrainul, la care 

s-a adăugat Egiptul au anunţat, oficial, 

 
 

Colonelul (r) Ion 

POPESCU a  fost 

ataşat al apărării, 

militar, aero şi naval 

în Arabia Saudită, cu 

extindere de 

acreditare în Oman, 

Qatar și Emiratele 

Arabe Unite.. 
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ruperea relaţiilor diplomatice şi comerciale cu statul Qatar şi, pe cale de 

consecinţă, impunerea unui embargo. 

 Embargoul impus conţine treisprezece măsuri restrictive, dintre care cele 

mai importante erau: 

 - interzicerea postului de televiziune „Al Jazeera” care, se pare, a stat la 

baza conflictului diplomatic, precum şi a întregii media qatariene; 

 - întreruperea/suspendarea transporturilor aeriene, maritime şi terestre (de 

menţionat că singura legătură terestră a Qatarului, stat peninsular, este cea cu 

Arabia Saudită); 

 - părăsirea, în regim de urgenţă, de către toţii cetăţenii Qatarului a 

teritoriilor Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului şi Egiptului. 

 Bineînţeles că autorităţile de la Doha au respins acuzaţiile aduse, precum 

şi măsurile restrictive impuse şi au anunţat că vor căuta soluţii pentru echilibrarea 

situaţiei create. 

 Pe fondul disputelor dintre SUA şi 

Turcia cu privire la dislocarea de tehnică şi 

personal militar american pe teritoriul 

turcesc şi asigurarea securităţii acestora, la 

începutul lunii iulie 2017, autorităţile de la 

Doha şi Ankara au încheiat un acord în baza 

căruia se întăreau relaţiile militare bilaterale 

şi accesul trupelor turceşti pe teritoriul 

statului Qatar era permis. Imediat, 

autorităţile de la Washington au început să facă presiuni, în special pe Riyadh şi 

Abu Dhabi, cu scopul declarat de a convinge autorităţile din cele două state arabe 

să mai ridice din sancţiunile impuse, iar cele ce vor fi menţinute să fie atenuate. 

 În prezent, situaţia se menţine încordată, dar eforturile diplomatice 

americane nu au încetat, dorindu-se calmarea spiritelor şi soluţionarea favorabilă a 

situaţiei regionale. 

 Apreciez că prezintă interes să facem o scurtă prezentare a genezei şi 

cauzelor conflictului pan-arab. Autorităţile de la Abu Dhabi, prin vocea 

Excelenţei Sale, Yousef Al-Otaiba, ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la 

Washington, au exprimat aspectele principale care au condus la impunerea 

sancţiunilor, astfel: 

 - comportamentul, mai mult decât suspect, al Qatarului în frunte cu emirul, 

Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, suveranul qatarian, în legătură cu susţinerea 

terorismului internaţional; 

 - finanţarea, sprijinirea şi încurajarea extremiştilor din toată lumea arabă; 

 - incitarea la violenţă, încurajarea radicalizării şi subminarea stabilităţii 

ţărilor vecine, a tuturor statelor din Peninsula Arabică. 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL II/nUMĂRUL 4 • NOIEMBRIE 2017 

 

ADMRR „aL.I. cUZa”     78 

 

 

 Pe de altă parte, potrivit declaraţiilor oficiale al ministrului emiratez de 

stat pentru afaceri externe, Anwar Gargash, autorităţile de la Abu Dhabi solicită: 

 - găsirea unei soluţii regionale şi monitorizarea internaţională a Qatarului; 

 - asigurarea statelor arabe din regiune că statul Qatar nu mai este, oficial 

sau neoficial, sponsor al cauzelor jihadiste şi teroriste. 

 În replică, autorităţile de la Doha acuză autocraţii vecini că nu văd cu ochi 

buni tendinţele liberale manifestate de Qatar, precum şi „deschiderea ferestrei” 

către civilizaţia occidentală. Ca o paranteză, aceste tendinţe liberale sunt mult mai 

vechi, dar abia acum au stârnit suspiciunile celorlalte ţări arabe, probabil în 

contextul presiunilor Washingtonului, ale politicii Israelului de normalizare a 

relaţiilor cu lumea arabă şi mai cu seamă, a ofensivei politice a Iranului în 

Orientul Mijlociu, lucru ce apare cu suficientă claritate atât în discursul din cadrul 

Adunării Generale a ONU (septembrie 2017) al preşedintelui Trump cât şi în cel 

al primului ministru israelian, Beniamin Netaniahu. 

 Interesele americane în regiune sunt determinante pentru cursul 

evenimentelor, iar actuala conjunctură 

politică şi militară din Orientul 

Mijlociu, le sporeşte importanţa: 

 - menţinerea unităţii arabe, în 

special a ţărilor din Peninsula Arabică, 

pentru ca acestea să poată lupta, având 

aceeaşi strategie, împotriva 

terorismului şi a intereselor iraniene în 

regiune; 

 - menţinerea echilibrului de 

forţe regional astfel încât să se evite apariţia unei puteri dominante care, eventual, 

ar putea pune în pericol controlul SUA asupra Orientului Mijlociu; 

 - continuarea relaţiilor comerciale în domeniul militar şi achiziţionarea de 

către statele arabe de armamente, echipamente şi tehnologie americane (în anul 

2016, statele din Peninsula Arabică au cheltuit 91 miliarde USD, din care 56,9 

miliarde USD doar de către Arabia Saudită, în timp ce Iranul a cheltuit 15,9 

miliarde USD  cu achiziţii, în principal, din Rusia şi China); 

 - asigurarea securităţii fluxului de petrol şi gaze naturale dinspre statele 

arabe din zona Golfului Persic către Europa şi ceilalţi parteneri ai SUA. 

 

 CONCLUZII 
 Se poate aprecia că: 

 - pe termen scurt şi mediu, situaţia tensionată din regiune se va menţine 

datorită faptului că monarhiile din Peninsula Arabică au viziuni şi strategii 

diferite cu privire la lupta împotriva terorismului, precum şi asupra introducerii 

liberalismului occidental în viaţa societăţilor pe care le conduc; 
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 - Emiratele Arabe Unite au fost motorul acuzării Qatarului şi impunerii 

de sancţiuni, probabil ca urmare a unor interese de altă natură decât lupta 

împotriva terorismului internaţional, dar şi a unor presiuni din partea unor 

jucători din afara regiunii;  

 - Qatarul şi Iranul împart în Golful Persic resurse de petrol şi gaze 

naturale imense, relaţiile dintre cele două state vor rămâne apropiate, în ciuda 

opoziţiei celorlalte state din Peninsula Arabică. Această situaţie va genera noi 

tensiuni cu mare potenţial destabilizator pentru întreaga zonă; 

 - Qatarul va continua să rămână „nuca tare” în cadrul Consiliului de 

Cooperare al Golfului din care mai fac parte Arabia Saudită, Emiratele Arabe 

Unite, Sultanatul Oman, Kuwait şi Bahrain, iar Al Jazeera va continua să supere 

pe toată lume, din regiune şi din afara ei; 

 - lupta pentru hegemonie regională dintre Arabia Saudită şi Iran va 

continua, iar SUA vor continua să arbitreze şi să ţină sub control lupta saudito-

iraniană (a se citi conflictul sunnito-şhiit); 

 - eforturile diplomatice americane pe relaţia Washington – Doha vor 

continua în sensul ameliorării relaţiilor dintre Qatar şi celelalte state arabe din 

Peninsula Arabică deoarece declanşarea conflictului în actuala situaţie de criză 

generalizată din Orientul Mijlociu a fost cel puţin inoportun (acest lucru se vede 

şi din eforturile diplomatice ale Arabiei Saudite de a se retrage din conflict); 

 - pe acest fond de instabilitate, SUA vor continua să vândă masiv 

armamente, echipamente şi tehnologie de vârf  (a se citi tehnică scoasă din uz 

recent de către SUA); 

 - pe fondul disensiunilor turco-americane, al apropierii Turciei de Rusia 

şi chiar de Iran, al traseului acesteia de putere centrală pentru mai multe zone 

geografice (Orientul Mijlociu, Peninsula Balcanică, Caucaz, Magreb) precum şi 

a intenţiei declarate a SUA de a muta bazele americane de pe teritoriul Turciei în 

Europa, România s-ar putea găsi, la un moment dat, într-o situaţie favorabilă.  În 

această situaţie „avantajul” este un cuvânt relativ fiindcă acesta poate fi 

economic, politic, militar, dar nu de securitate şi suveranitate. Din păcate, o ţară 

ca România nu are prea multe opţiuni de securitate la nivel geopolitic, aşa că 

singurul avantaj de care poate profita ar fi acela al inteligenţei și pragmatismului 

politic  al liderilor săi 
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ANEXA 

 

PREZENŢA MILITARĂ A SUA ÎN PENINSULA ARABICĂ 

 

 Consider că nu este lipsit de interes prezentarea câtorva date privind 

prezenţa militară americană în Peninsula Arabică, astfel: 

 - 10.000 militari şi tehnică militară în baza aeriană de la Al-Udeid/Qatar; 

 - 10.000 - 20.000 militari în baza terestră Eskan din apropierea 

Riyaduhlui/Arabia Saudită (în apropierea comunicaţiei ce leagă Riyadhul de 

Jeddah – oraş port la Marea Roşie); 

 - între 5.000 şi 10.000 militari staţionaţi la Manama/Bahrain, acolo unde 

se află şi cartierul general al Flotei a 5-a americane; 

 - de asemenea, este important de subliniat că un număr mai mic, dar 

important, de militari americani se află staţionaţi şi pe teritoriile Kuwaitului şi 

Emiratelor Arabe Unite. 

 Am avut ocazia să vizitez toate cele trei baze sus-menţionate şi am fost 

impresionat de dotarea acestora. Apreciez că baza de la Eskan este utilizată şi 

pentru rotaţia trupelor americane din Afganistan, iar baza de la Al-Udeid este 

întrebuinţată şi pentru pregătirea trupelor americane şi aliate pentru plecarea în  

misiune în Afganistan. 
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O P I N I I 
 

DIPLOMAŢIA MILITARĂ A FEDERAŢIEI RUSE 

 

Col. (r) Ioan PAREPA 

 

 URSS a fost una din cele două super-puteri ale 

lumii, care timp de peste patru decenii s-a aflat într-un 

lung război rece cu SUA. 

 Ca urmare a dezintegrării Uniunii Sovietice au 

slăbit considerabil influenţa politică şi forţa militară 

ale F. Ruse, continuatoarea fostei URSS. Pentru a 

regenera puternicul instinct de mare putere şi a întări 

securitatea naţională, Rusia a desfăşurat în mod 

energic o gamă largă de acţiuni  pe linia diplomaţiei 

militare. 

 Faţă de adversarii din perioada războiului rece 

– SUA şi celelalte state membre NATO - Rusia s-a 

străduit să-şi îmbunătăţească relaţiile militare cu 

acestea, dar şi să răspundă în mod abil proliferării 

strategiei acestor oponenţi. Astfel, liderii de la 

Moscova şi Washington  au semnat succesiv „Primul 

Tratat privind reducerea armelor strategice cu caracter 

ofensiv”, „Al doilea Tratat de reducere a armelor 

strategice cu caracter ofensiv”,  „Acordul privind 

distrugerea a 50 de tone de plutoniu  şi au convenit să 

creeze un centru comun de lansare a rachetelor 

spaţiale”. 

  Pentru a-şi lărgi spaţiul de manevră strategică, Rusia s-a folosit pe deplin 

de relaţiile cu statele vecine în scopul consolidării colaborării de securitate între 

Comunitatea Statelor Independente (CSI) şi Organizaţia pentru cooperare de la 

Shanghai, punând accentul, în special, pe dezvoltarea relaţiilor militare bilaterale 

cu China, Belarus şi cu alte state. Nave din cadrul F.M.M. ale Rusiei au efectuat 

succesiv vizite în SUA, Anglia, Franţa, Canada, Italia, Norvegia, China, Japonia, 

Coreea de Sud, Indonezia, Vietnam etc., iar împreună cu unele state au efectuat şi 

exerciții militare comune. Toate acestea dovedesc că Rusia desfăşoară o activitate 

susţinută pe linia diplomaţiei militare. 

 În legătură cu ameninţările la adresa securităţii militare cu care se 

confruntă în etapa actuală, liderii politici şi militari ruşi consideră că: în 

apropierea graniţelor sale şi ale ţărilor aliate există germenii izbucnirii unor 

conflicte armate; grupările şi coaliţiile militare care periclitează securitatea 
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apărării, militar, aero 
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Chineză și R.P.D. 

Coreeană.Este un 

foarte bun cunoscător 

al culturii chineze. 
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militară a Rusiei se extind; trupe ale ţărilor străine încalcă Carta ONU,  pătrund şi 

staţionează pe teritoriul ţărilor cu care Rusia are graniţe comune; forţele 

naţionalismului extremist, ale extremismului religios, separatismului şi 

terorismului au drept ţel distrugerea unităţii statale a F. Ruse şi desfăşoară acţiuni 

care contravin legii vizând integritatea teritorială a statului. 

 Ca urmare, pentru a asigura securitatea militară naţională, F. Rusă 

desfăşoară, în principal, următoarele politici în sfera diplomaţiei militare: 

 - pe baza principiilor şi normelor unanim acceptate ale dreptului 

internaţional dezvoltă relaţiile de parteneriat şi alianţă cu alte state; 

 - menţine poziţia de mare putere nucleară pentru a reprima orice agresiune 

la adresa Rusiei şi a ţărilor aliate (în prezent, Rusia mai are trei atuuri care o 

menţin în sfera puterilor globale: arsenalul nuclear, calitatea de membru 

permanent al Consiliului de Securitate al 

ONU şi petrolul); 

 - în conformitate cu Tratatul privind 

dezvoltarea şi consolidarea securităţii 

colective, situează pe un loc prioritar întărirea 

sistemului de apărare colectivă al statelor CSI; 

  - respectarea prevederilor Tratatului 

internaţional semnat de F. Rusă cu privire la 

limitarea, reducerea şi distrugerea armelor 

nucleare şi pregătirea ca împreună cu SUA şi alte state nucleare, pe baze bi sau 

multilaterale, să reducă şi mai mult armele nucleare de care dispune; 

 - recunoaşterea caracterului general valabil al sistemului referitor la: 

neproliferarea armelor nucleare şi a mijloacelor de transport ale acestora;  

 - susţinerea măsurilor tehnice de interzicere şi control aprobate, menite să 

amplifice eficienţa sistemului menţionat;  

 - acordul referitor la oprirea şi interzicerea completă a experienţelor 

nucleare; 

 - eforturi susţinute pentru adoptarea de măsuri vizând creşterea încrederii 

pe plan militar între state, inclusiv prin schimburi reciproce de informaţii militare, 

armonizarea doctrinelor militare, a planurilor şi măsurilor cu privire la construcţia 

militară, precum şi la activitatea militară generală. 

 În etapa actuală, principalele trăsături specifice ale diplomaţiei militare a 

F. Ruse sunt următoarele: 

  a) Opoziţie fermă faţă de expansiunea strategică a SUA şi NATO 

 După destrămarea Uniunii Sovietice, Rusia a intenţionat ca printr-o 

schimbare de natură ideologică şi prin renunţarea la confruntarea geopolitică cu 

SUA să obţină, în schimb, din partea Occidentului asigurări de conciliere şi de 

securitate. Aceasta era o strategie menită să permită depăşirea crizei generalizate 

cu care se confruntase fostul imperiu comunist şi care se prelungea şi în urmaşul 
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acestuia, actuala Federaţie Rusă, câştigarea încrederii Occidentului prin 

cochetarea cu democraţia liberală şi printr-o deschidere limitată, controlată  şi 

selectivă a pieţei CSI. 

 Pentru SUA dezintegrarea URSS nu a însemnat şi deschiderea drumului 

spre supremaţie mondială, deoarece F. Rusă, fiind continuatoarea de drept a 

Uniunii Sovietice, nu s-a lăsat nicidecum complet învinsă, dispune încă de o 

uriaşă armată, un arsenal imens de arme nucleare şi nu a renunţat la ambiţia de a 

redeveni o putere mondială sau, aşa cum spune Dughin, de a reveni la rolul său 

mesianic în lume. Din această cauză, SUA execută  intruziuni în spaţiul strategic 

rusesc prin stimularea conflictele armate din interiorul CSI (sprijinirea 

„revoluţiilor colorate” din spaţiul fostei URSS); încearcă izolarea strategică a 

acesteia (conform Principiului Anacondei); împiedică ieşirea Rusiei la „mările 

calde” dar, concomitent acţionează şi pentru a o face parteneră în anumite proiecte 

de interes comun (lupta împotriva terorismului, coordonarea acţiunilor militare în 

Siria şi oprirea războiului civil din această ţară în condiţii favorabile ambelor părţi 

etc). 

 Politica agresivă a Washingtonului a declanşat o opoziţie puternică din 

partea Rusiei şi a determinat pe liderii de la Kremlin să caute posibili aliaţi pe care 

să îi grupeze în structuri similare cu cele europene sau transatlantice. Astfel este 

Acordul semnat de Rusia cu statele din CSI privind apărarea comună sau 

Organizaţia pentru cooperare de la Shanghai. De asemenea, Rusia a obţinut din 

partea ONU împuternicirea de a desfăşura acţiuni de menţinere a păcii, ceea ce i-a 

permis să-şi consolideze poziţia dominantă în majoritatea fostelor republici 

sovietice. 

 Extinderea spre Est a NATO, concomitent cu încurajarea şi sprijinirea 

dorinţei legitime a popoarelor de emancipare, de democratizare, de prosperitate 

economică pe baza principiilor liberale (sau, după caz, iliberale) a avut ca obiectiv 

geopolitic împiedicarea  sau  întârzierea Rusia de a-şi reclădi imperiul.  

 Privind retrospectiv putem identifica etapele implementării acestei politici: 

în ianuarie 1994  NATO a început procesul de extindere spre Est, iar în iulie 1997 

a decis alegerea a trei  state est-europene pentru integrare în Alianţa Nord-

Atlantică; în martie 1999 NATO a realizat în mod oficial prima rundă de 

extindere spre Est şi a executat intervenţia militară în Iugoslavia, ţară tradiţional 

aliată Rusiei. Pentru a înfrunta situaţia creată de expansiunea  NATO şi ca urmare 

a condamnării războiului dus de Rusia în Cecenia, relaţiile politice şi militare 

dintre Rusia şi SUA, precum şi dintre Rusia şi NATO, au devenit din nou 

antagoniste, tendinţă care continuă pe un traiect ascendent şi în prezent. După 

venirea lui Putin la putere a început un proces de regândire a politicii externe a 

Rusiei, s-a trecut la revizuirea relaţiilor cu SUA şi NATO şi au reapărut trăsăturile 

caracteristice războiului rece, cu singura deosebire că dezechilibrul dintre cele 

două imperii este mare şi net în favoarea SUA. 
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 Se poate estima că preşedintele F. Ruse, Vladimir Putin, este conştient că 

o confruntare generală cu o forţă militară puternică, modernă, cu un grad înalt de 

tehnologizare nu este în avantajul Rusiei, fapt ce impune un comportament politic 

realist, pragmatic, reactiv şi cu o marjă de risc suficientă care să nu permită 

escaladarea necontrolată a conflictului. Aceasta este ceea ce F. Rusă ne prezintă în 

ultima vreme: război hibrid, atacuri cibernetice, imixtiune în procesele electorale 

ale ţărilor din vecinătatea sa apropiată, dar şi a celor Occidentale, sponsorizarea 

partidelor comuniste sau extremiste, propagandă mediatică pro-rusă agresivă, 

alimentarea diferendelor dintre aliaţii occidentali, iniţiative politice şi militare 

care au impact favorabil asupra opiniei publice mondiale şi dau senzaţia că F. 

Rusă tratează pe picior de egalitate cu partenerii occidentali, ceea ce intimidează 

guvernele şi popoarele ţărilor din imediata apropiere a F. Ruse etc. În contextul 

acestei strategii se înscrie şi propunerea avansată de Putin de integrare a Rusiei în 

NATO. Scopul era clar, acela de a transforma o confruntare externă într-o 

confruntare internă a Alianţei. 

 Politica Kremlinului a dat unele rezultate. Au fost stabilite în anul 1997 

bazele unei colaborări între Rusia şi NATO sub forma „mecanismului 1+19”, de 

la care s-a ajuns după Conferinţa de la Roma din luna mai 2002 la „mecanismul 

celor 20 de state”. Pe structura Comitetului Rusia + NATO, Moscova a dezvoltat 

o largă colaborare cu statele membre NATO în problema securităţii euro-atlantice. 

 Deşi Rusia considera, la fel ca înainte, că extinderea NATO spre Est este o 

măsură greşită, menită să-i afecteze securitatea, totuşi în anul 2004 a primit cu 

calm, cel puţin aparent, cea de-a doua etapă de extindere a NATO. 

 Pe linia îmbunătăţirii relaţiilor politico-militare cu SUA, evenimentele din 

„11 Septembrie” au constituit pentru Rusia o conjunctură favorabilă. Rusia a 

condamnat cu fermitate atacurile elementelor terorismului internaţional la adresa 

Statelor Unite. De asemenea, a asigurat sprijin logistic şi de informaţii pentru 

operaţiunilor militare americane îndreptate împotriva forţelor talibane din 

Afganistan. Această cooperare a permis realizarea unui cadru propice pentru 

formarea alianţei internaţionale împotriva terorismului.  

 Pe de altă parte, Rusia a întărit şi colaborarea cu China în domeniul 

securităţii pentru a realiza subtile relaţii „trilaterale” cu caracter internaţional care 

să-i servească atingerii obiectivelor sale strategice în domeniul securităţii. 

 Putem trage concluzia că în ceea ce priveşte relaţia F. Rusă–SUA 

dominante sunt: manifestările de suspiciune generalizată; iniţierea unor colaborări 

militare punctuale menite să preîntâmpine declanşarea unor conflicte directe între 

ele; vigilenţă sporită din partea Moscovei, concomitent cu boicotarea acţiunilor 

strategice ale SUA şi NATO.  

 b) Acordarea unei atenţii sporite întăririi colaborării în domeniul securităţii 

între CSI şi Organizaţia pentru cooperare de la Shanghai 
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 Dezvoltarea şi extinderea colaborării militare a F. Ruse cu statele din 

cadrul CSI ocupă un loc important în strategia rusă de securitate naţională. 

Diminuarea poziţiei sale pe arena internaţională, înrăutăţirea climatului de 

securitate la nivel global au determinat pe liderii de la Kremlin să încerce să 

folosească influenţa tradiţională a Rusiei asupra unor zone ce au aparţinut 

imperiului (ţarist sau comunist) pentru a consolida în mai mare măsură 

colaborarea militară în faţa ameninţărilor militare concrete la adresa intereselor 

strategice comune, considerând că în acest fel puterea efectivă a acestei 

comunităţi de state va putea rivaliza cu cea a NATO. 

 În acest scop, în mai 1992, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, 

Kârghâzstan şi Armenia au semnat Tratatul de securitate colectivă. În aprilie 

2002, pe baza acestui tratat, prin includerea Belarusului în Comunitatea celor 6 

state independente, s-a constituit Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă 

(O.T.S.C.) ca organism regional de consultări între statele membre şi ca o 

structură de colaborare multilaterală în domeniul securităţii, menită să adopte şi să 

contrapună acţiuni unite la ameninţările comune. Concomitent cu aceasta, Rusia a 

acordat o deosebită atenţie şi colaborării bilaterale în domeniul securităţii cu 

fiecare stat din Comunitate. Rusia 

şi Belarus, în anii 1995–1996, au 

încheiat 28 de acorduri de 

colaborare militară, iar în anul 

1999 au stabilit în mod oficial o 

structură de diplomaţie şi de 

apărare comună şi o alianţă 

politico-militară vizând politica de 

securitate. Sub impulsul Rusiei, în august 2000, Ucraina pentru prima dată a 

participat la aplicaţiile navale ruseşti. În intervalul 2002–2003, Rusia a 

achiziţionat din Ucraina 30 de rachete balistice intercontinentale pentru a le 

înlocui pe cele din forţele de rachete ruseşti, al căror termen de utilizare expirase. 

De asemenea, cele două ţări au colaborat cu privire la împărţirea flotei din Marea 

Neagră şi la exportul unor produse ale industriei militare. În vederea asigurării 

securităţii pe direcţia strategică a flancului sudic, Rusia a acordat, de asemenea, o 

atenţie sporită colaborării militare cu statele din Caucaz  şi Asia Centrală, iar în 

Kârghâzstan, Armenia şi alte ţări a construit baze militare. 

 În ultimii 10-12 ani relaţiile Rusiei cu partenerii săi din CSI sau cu cei 

vizaţi pentru integrare s-au deteriorat continuu, ajungându-se la ciocniri armate 

(Georgia), ocupaţii teritoriale (Georgia, Crimeea), iniţierea şi sponsorizarea 

separatismului şi a războiului civil (Ucraina), imixtiuni grave în problemele 

interne ale statelor independente (R.Moldova). 

 Asemănător statelor membre din CSI şi Organizaţia Tratatului de apărare 

colectivă, Organizaţia de Cooperare de la Shanghai reprezintă o structură 
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importantă cu caracter regional în cadrul relaţiilor geopolitice ale Rusiei, având o 

mare însemnătate pentru securitatea militară a acestora.  

 Indiferent că este vorba de preşedintele Putin sau de ministrul rus al 

apărării, ambii folosesc diverse ocazii pentru a accentua că Organizaţia de 

Cooperare de la Shanghai are un loc şi un rol foarte importante în asigurarea 

securităţii şi păcii pe plan regional şi chiar pe plan mondial, că liderii de la 

Moscova îşi consacră toate puterile ca prin această platformă să refacă imaginea 

de mare putere a Rusiei, să întărească şi să promoveze în mai mare măsură dreptul 

la cuvânt şi puterea de influenţă a Rusiei în tratarea şi soluţionarea marilor 

probleme internaţionale. După înfiinţarea acestei structuri, Rusia în mod constant 

s-a străduit să amplifice funcţia sa militară, încercând să-i atribuie caracterul de 

organizaţie a unei coaliţii politico-militare internaţionale. În conformitate cu 

prevederile statutului Organizaţiei, atunci când un stat membru este grav afectat 

de acţiunile elementelor terorismului internaţional sau este supus unei intervenţii 

armate ilegale, organizaţia va avea dreptul să intervină. În acest sens, se subliniază 

necesitatea intensificării colaborării militare în cadrul organizaţiei în special prin 

exerciţii militare comune menite să contribuie la creşterea capacităţii de comandă 

şi a pregătirii forţelor luptătoare ale armatelor statelor membre. La propunerea 

adresată în anul 2005 de F. Rusă  Chinei cele două ţări au organizat, cu  succes, în 

cadrul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, un exercițiu militar comun de 

mare amploare. Prin respectivul exercițiu s-a urmărit modul în care armatele celor 

două ţări pot desfăşura acţiuni militare comune de amploare. 

 F. Rusă depune eforturi susţinute şi pe linia intensificării colaborării 

tehnico-militare cu China circumscrisă sferei Organizaţiei de Cooperare de la 

Shanghai. Astfel de probleme au fost abordate în ultimii ani în cadrul 

întrevederilor dintre liderii politici şi militari ai celor două state. 

 c) Deschiderea largă a pieţei de armament şi muniţii 

 În cadrul colaborării militare cu alte state, F. Rusă a pus accentul pe 

relaţiile de schimburi militare şi economice reciproce, urmărind ca prin 

colaborarea militară să obţină avantaje economice şi politice. F. Rusă acordă o 

mare atenţie vânzărilor de armament şi desfăşurării colaborării tehnico-militare, 

ceea ce a avut drept rezultat transformarea industriei militare într-un pilon 

important al economiei ruseşti. Începând din anul 1998, comerţul cu armament şi 

muniţii al F. Ruse se situează pe locul 2 pe plan mondial, după SUA. 

 O realitate rar întâlnită în istoria comerţului global cu armament şi tehnică 

militară o reprezintă continuitatea, amploarea şi diversitatea formelor de 

colaborare tehnico-militară dintre F. Rusă (Uniuni Sovietice) cu India. 

 După anul 1994, aproximativ 800 de întreprinderi ale industriei militare 

din F. Rusă au încheiat contracte de livrări de armament către India, volumul total 

al vânzărilor prevăzute fiind de zeci de miliarde dolari SUA. În momentul de faţă, 

armamentul din dotarea armatei indiene este în proporţie de 70% de provenienţă 
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rusească, India devenind cea mai mare piață pentru armamentul produs în Rusia. 

Dar relaţiile militare dintre Rusia şi India s-au extins deja de la comerţul cu 

armament şi tehnică militară la colaborarea privind investiţiile ruseşti în industria 

de apărare a Indiei şi la deschiderea unei pieţe comune de echipament militar. 

 F. Rusă are, de asemenea, o strânsă colaborare tehnico-militară şi cu 

China. Ministerul Apărării din Rusia consideră că întărirea colaborării tehnico-

militare între Rusia şi China este de o importanţă deosebită şi pentru securitatea 

regională, dar şi pentru securitatea celor două state. Rusia a livrat Chinei avioane 

de luptă SUHOI-27 şi SUHOI-30 şi a cedat Chinei unele linii de fabricaţie. Rusia 

a mai vândut Chinei nave de suprafaţă, submarine cu propulsie diesel-electrică, 

rachete anti-navă şi sisteme de rachete anti-aeriene. 

 De asemenea, F. Rusă desfăşoară un controversat comerţ cu arme şi 

muniţii cu Iranul.  

 Se poate spune că Rusia, prin desfăşurarea colaborării tehnico-militare cu 

alte state, în special prin comerţul cu armament şi muniţii, are considerabile 

avantaje şi beneficii de natură economică, îşi asigură şi îşi intensifică dezvoltarea 

industriei de apărare şi de asemenea, îşi consolidează relaţiile militare cu statele 

respective. 

 Rămâne de văzut care vor fi consecinţele în domeniul relaţiilor militare 

inter-statale în timpul Administraţiei Trump, după convorbirile preşedintelui SUA 

cu liderul chinez Xi Jinping, dar mai ales după ce se vor clarifica direcţiile de 

evoluţie ale crizei nord-coreene. 

 Este foarte posibil ca în urma unor contacte între liderii SUA, Chinei şi F. 

Ruse să se ajungă la o înţelegere cu privire la o acţiune de presiune comună 

asupra Coreei de Nord pentru a descuraja ameninţările belicoase ale liderului 

nord-coreean. În acest scop, nu este exclusă mobilizarea unor forţe militare şi 

aero-navale ale marilor puteri în apropierea graniţelor Republicii Populare 

Democrate Coreene, atât pe mare cât şi pe uscat. În ceea ce priveşte SUA, forţele 

militare americane din Coreea de Sud şi Japonia sunt deja în alertă, concomitent 

cu prezenţa a două grupări navale americane în zona maritimă din apropierea 

Coreei de Nord.  

 Având în vedere cinismul relaţiilor internaţionale actuale, acesta pare a fi 

scenariul cel mai optimist, deci, conform teoriei privind calculul probabilităţilor, 

se exclude, la fel ca şi scenariul cel mai prost, care ar fi escaladarea unui război 

local în unul mondial. Acum rămâne de văzut dacă soluționarea conflictului va fi 

una de mediu + sau mediu -, cu alte cuvinte cine va avea de câștigat și cine de 

pierdut. Noi putem doar estima că prea multă forță militară în proximitatea 

granițelor Chinei nu poate conveni liderilor de la Beijing. 
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DIN CULISELE RĂZBOIULUI RECE 

BARAJUL DE MINELE NUCLEARE DE LA FRONTIERA GERMANIEI 

DE VEST VERSUS  PLANURILE OFENSIVE ALE TRATATULUI DE LA 

VARŞOVIA 

Col.(r) Constantin MOISA 

 

 Războiul Rece a fost o perioadă caracterizată de tensiuni şi confruntări 

politice şi ideologice, o stare de tensiune care a apărut după sfârşitul celui de-al 

Doilea Război Mondial şi care a durat până la revoluţiile din anul 1998, perioadă 

în care s-au confruntat două grupări de state ce aveau ideologii şi sisteme politice 

complet diferite, NATO şi Organizaţia Tratatului de la Warşovia. Războiul Rece, 

un adevărat conflict extins la scară mondială, care a adus alături de SUA şi URSS 

multe alte state din afara Europe care nu făceau parte din cele două alianţe 

militare, a fost considerat la nivel economic, o confruntare între capitalism şi 

comunism iar la nivel ideologic și politic, o confruntare între democraţiile liberale 

occidentale şi regimurile comuniste totalitare. 

 În perioada „Război Rece” nu s-a ajuns la confruntări militare directe între 

cele două blocuri, dar a fost generată o acerbă cursă a înarmărilor, în cadrul 

căreia, armele nucleare au avut un rol central. Există opinia că nu s-a ajuns şi nici 

nu se putea ajunge la un „Război Cald” datorită faptului că ambele superputeri, 

SUA şi URSS, dispuneau de arsenale nucleare, ceea ce a creat o situaţie militară 

strategică de descurajare reciprocă. Au existat însă planuri ofensive ale 

Organizaţiei Tratatului de la Warşovia (OTW) de ocupare rapidă a centrului şi 

vestului european, cu folosirea loviturilor nucleare, iar de cealaltă parte, planuri şi 

acţiuni de apărare ale NATO, între care şi cel de realizare la frontierele europene 

ale Alianţei a unui aliniament strategic de baraje de mine nucleare. 

 În continuare vom încerca să analizăm retrospectiv câteva aspecte privind 

barajul de minele nucleare de la frontiera Germaniei versus planurile ofensive ale 

OTW.  

 Considerente introductive 

 După provocarea de către F. Rusă a războiului din estul Ucrainei şi 

anexarea Crimeei (martie 2014), Kremlinul, confruntat cu oprobiul occidental, 

dublat de sancţiuni economice şi presiuni militare, a anunţat că „în situaţia în care 

criza din Crimeea va escalada, va pune arsenalul său nuclear în stare de alertă 

ridicată". Concomitent, politica militară rusă a devenit tot mai agresivă şi 

destabilizatoare, iar pe fondul unor noi concepte doctrinare militare şi de politică 

externă a desfăşurat o serie de acţiuni care au inclus reluarea patrulelor aeriene 

nucleare la limitele spaţiului aerian al NATO, provocări şi simulări de atac asupra 

forţelor militare ale Alianţei Nord Atlantice, violarea spaţiului aerian şi maritim al 

unor state membre NATO, dezvoltarea unor noi generaţii de armamente nucleare, 
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intensificarea exerciţiilor de antrenament cu folosirea armamentului nuclear 

strategic, dar şi a măsurilor de protecţie teritorială. 

 În atari condiţii, apreciem că o reamintire şi reevaluare a ameninţărilor şi 

riscurilor rezultate în urma folosirii armelor nucleare într-un posibil conflict de 

amploare pe coordonatele geopolitice cunoscute poate fi de mare actualitate. 

Trebuie menţionat faptul că în perioada „Războiului Rece” mulţi politicieni, 

analiştii, mass media şi în general opinia publică din ambelor tabere, inclusiv cei 

mai înfocaţi suporteri ai confruntării, aveau un sentiment general de frică faţă de  

arsenalele nucleare uriaşe şi mai ales faţă de efectele distructive ale acestora. Se şi 

vehicula ideea că un război nuclear va fi unul fără învingători. 

 În zilele noastre opiniile s-au modificat într-o oarecare măsură. Se încearcă 

acreditarea ideii că în condiţiile păstrării unei raţiuni logice în elaborarea 

prevederilor doctrinelor nucleare, a conceptelor strategice şi politice şi a unor 

calcule matematice, armamentul nuclear poate fi o opţiune. 

 În perioada războiului rece, cele două mari forţe mondiale, NATO şi 

OTW, au avut doctrine nucleare asemănătoare, fie că era vorba de doctrina 

represaliilor masive sau de cea a ripostei flexibile. Ambele doctrine erau 

considerate ca fiind de apărare deoarece, atât Moscova cât şi Washingtonul, 

afirmau că arma nucleară va fi folosită numai ca răspuns la întrebuinţarea acesteia 

de către adversar. 

 Planurile de ofensivă ale OTW şi folosirea loviturilor nucleare 

 Multe documente declasificate după anul 2010 de către Polonia, Cehia şi 

Ungaria fac referire la unele planuri de război ale OTW şi URSS din anii 1960-

1964. Toate planurile de război ale OTW/URSS
14

 fac referire la o posibilă folosire 

a armelor nucleare, cu un grad ridicat de libertate de decizie. Potrivit unor 

documente descoperite în Republica Cehă, generalii sovietici erau pe deplin 

convinşi că „imperialiştii”occidentali vor executa prima lovitură nucleară, iar 

„sovieticii şi aliaţii lor au hotărât că ei ar trebui să organizeze atacuri nucleare 

de prevenire, pentru situaţia în care războiul era iminent”. 

 Aici se impune o precizare, anume că această decizie de la vremea 

respectivă se aseamănă cu doctrina militară actuală a F. Ruse (Moscova a notificat 

3 doctrine militare între anii 2000-2015, permanent actualizate, cu prevederea că 

aceasta îşi rezervă dreptul de „a executa prima lovitură nucleară, dacă însăşi 

existenţa statului rus este ameninţată, chiar dacă adversarul nu a folosit armele 

nucleare, ...”). În acest context, hărţile declasificate de polonezi, arată clar cât de 

multe arme nucleare ar fi folosit sovieticii pentru a distruge obiectivele militare, 

economice şi politice ale adversarului. De exemplu, oraşele din Germania de Vest 

ca Hamburg, Bonn, Munchen şi Hanovra, precum şi porturile Wilhelmshaven şi 

                                                           
14

 Singurul stat posesor de arme nucleare era URSS, care conducea orice activitate legată de 

planificarea şi executarea loviturilor nucleare şi care putea pune la dispoziţia statelor membre 

OTW loviturile nucleare necesare, conform planificării. 
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Bremerhaven, ar fi fost toate lovite nuclear; în Olanda au fost incluse pe lista 

ţintelor nucleare Haga, Rotterdam, Utrecht şi Amsterdam; în Belgia ar fi suportat 

lovituri nucleare oraşele Anvers şi Bruxelles; Danemarca, cu o populaţie de sub 

cinci milioane de locuitori la momentul respectiv, ar fi fost lovită cu nu mai puţin 

de cinci arme nucleare, din care două destinate capitalei, Copenhaga. OTW ar fi 

folosit, de asemenea şi multe bombe nucleare „tactice”
15

 împotriva centrelor de 

comandă NATO, a bazelor militare, aerodromurilor, depozitelor de armamente şi 

de rachete, nodurilor de comunicaţii etc. În total, OTW a planificat folosirea  în  

prima lovitură a 189 de lovituri nucleare: 177 rachete şi 12 bombe nucleare cu 

putere variind de la cinci kilotone
16

 la 500 kilotone.  Şi asta a fost planificarea 

doar pentru Frontul de Nord. 

 Subliniez că loviturile nucleare urmau să sprijine executarea unei operaţii 

ofensive strategice pe întreg frontul de nord, care avea ca misiune atât ocuparea 

Danemarcei, cât şi ocuparea nordului Germaniei, a Olandei şi Belgiei, eliberarea 

accesului forţelor OTW la Marea Nordului şi Oceanul Atlantic, concomitent cu 

ieşirea ulterioară a forţelor principale la Calais/Canalul Mânecii. Un adevărat 

covor de lovituri nucleare vizau obiectivele majore din zona litoralului şi coastei 

Mării Nordului, până la Calais. De subliniat faptul că operaţia se executa în zona 

de responsabilitate a armatei britanice
17

. 

 
Planul 1. Planul de Operaţii în Zona Litoralului din Nord 

                                                           
15

 Armele nucleare tactice sunt, în general, de calibru mic şi foarte mic  destinate preponderent 

lovirii adversarului pe timpul ofensivei, datorită suprafeţelor limitate de contaminare radioactivă 

ce se pot realiza şi a nivelurilor de radiaţii mai reduse. 
16

 Aproximativ un sfert din puterea bombei de la Hiroshima 
17

 Zona administrativă, atribuită ca  urmare a celui de-al Doilea Război Mondial, cunoscută şi ca 

zonă de ocupaţie. 

Lovituri 

nucleare 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL II/nUMĂRUL 4 • NOIEMBRIE 2017 

 

ADMRR „aL.I. cUZa”     91 

 

 

 Au existat şi alte două fronturi: de Centru şi de Sud. Acestea acopereau 

restul Germaniei şi continuau până la Marea Adriatică. Lovituri nucleare erau 

planificare de militarii sovietici şi pentru aceste zone de operaţii. 

 În conformitate cu arhiva Războiului Rece din Ungaria, Viena urma să fie 

distrusă cu două bombe nucleare de 500 

kilotone, iar pentru Munchen era alocat 

„doar" o singură bombă. 

 Este drept că planurile au fost 

verificate prin aplicaţii strategice, cum a 

fost aplicaţia cunoscută sub numele de 

cod „Şapte zile până la Rin”, un 

exerciţiu secret, de simulare a 

scenariului dezvoltat de URSS în 1979 şi 

care reflecta planul unei ofensive a 

forţelor militare ale OTW cu durata de 7 

zile, planificată a fi desfăşurată cu 

folosirea loviturilor nucleare. De această 

dată, concepţia aplicaţiei prevedea 

executarea contraloviturii nucleare, ca 

răspuns la prima lovitura executată de 

NATO. 

 De remarcat direcţiile de acţiune ale Armatei Cehoslvace conform planului 

de ansamblu, precum şi a armatei Ungare, în Austria. Este interesant că Viena ar 

fi fost una dintre primele victime ale unui atac nuclear sovietic asupra Europei de 

Vest, în ciuda statutului său neutru. 

 Lista cu ţintele selecţionate este conţinută într-un document comun de 

planificare sovieto-ungară. Pe lângă 

capitala austriacă şi München, deja 

menţionate, au fost adăugate pe lista 

centrelor populate destinate distrugerii 

Verona şi Vicenţa, etc., urmate de o listă 

cu ţinte militare. 

 Pe Frontul de Sud, unde armata 

română era în eşalonul II strategic al 

OTW, lucrurile erau aproape similare. 

Pentru ocuparea strâmtorilor Bosfor şi 

Dardanele erau alocate de către forţele 

sovietice 3 lovituri nucleare în sprijinul 

acţiunilor Flotei Mării Negre şi a unui 

Corp de Paraşutişti. 

 În funcţie de scenarii, armata 

Planul 2. Planul de Atac şi 

exerciţiul  Seven Days to the River 

Rhine 

Planul 3. Plan de Atac pe Frontul 

de Sud şi exerciţiile periodice pe 

acest front 
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română ducea operaţii ofensive fie pe direcţia turcă, fie pe direcţia greacă. După 

anul 1968 participarea României la aplicaţiile OTW au fost fără trupe, numai la 

acelea de stat major, pe hartă. 

 În perioada 1960-1964, strategica de război a WTO a fost schimbată. După 

consolidarea doctrinei militare a URSS din ianuarie 1960 (noua doctrina sovietică 

construită pe existenta rachetelor purtătoare de focoase nucleare), se avea în 

vedere ca: „armata modern echipată, folosind efectele armelor nucleare şi 

capacităţile de lovire/asalt în adâncimea operativ-strategică a apărării inamicului, 

va asigura condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor în ritm intens şi va crea 

condiţiile necesare pentru mutarea acţiunilor de luptă, încă din primele zile ale 

războiului, în adâncimea teritoriului inamic”. Astfel se contura principiul militar 

conform căruia, „cea mai bună apărare este atacul”, o modificare substanţială a 

conceptului de planificare şi desfăşurare a operaţiilor în cadrul Tratatului de la 

Varşovia. 

 Planurile de război nuclear pe scară largă în Europa au rămas în vigoare pe 

întreaga durata a războiului rece. 

 Trebuie să respectăm adevărul şi să arătăm că şi guvernele occidentale au 

fost la fel de reticente ca şi omologii lor din fosta Uniune Sovietică în a da prea 

multe detalii cu privire la numărul loviturilor, potenţialele ţinte, momentul 

executării loviturilor nucleare de răspuns. 

 Documente declasificate de SUA prezintă parte din planurile nucleare şi 

ţintele stabilite în contralovitura de răspuns la atacul nuclear al OTW. Între 

acestea sunt menţionate, în afara ţintelor militare, capitalele Berlinul de est, 

Warşovia, Budapesta, Bucureşti, Tallinn, Leningrad şi Moscova, etc. 

 Spre exemplu, pentru Bucureşti, erau planificate 3 lovituri nucleare care 

aveau drept ţintă aeroporturile Otopeni şi Băneasa, precum şi platforma 

industrială Pipera (aici era inima industriei electronice româneşti). 

 La frontiera URSS cu Finlanda, ţară neutră de asemenea, erau planificate 4 

lovituri nucleare asupra oraşelor Koyvisto, Uras, aeroportul Rempeti şi Vyborg 

East, toate aparţinând fostei regiuni finlandeze, care ar fi afectat direct şi teritoriul 

actual al Finlandei. Aceste planuri aveau în vedere executarea loviturilor nucleare 

de răspuns, sau cel puţin aşa sunt prezentate. Alte planuri desecretizate de Marea 

Britanie prezintă doar ţintele stabilite a fi lovite nuclear în cazul unei riposte 

globale, fără a fi legate de o planificare de operaţii ofensive şi sprijinul acesteia. 

 Planurile ofensive ale OTW nu au rămas secrete pentru aliaţii occidentali. 

Serviciile de informaţii militare aliate au transmis oportun datele necesare iniţierii 

unor contramăsuri, mai ales că la frontiera cu Germania, Cehoslovacia finalizase 

construcţia de noi fortificaţii şi a unor lucrări de infrastructură specifice unei baze 

de plecare la ofensivă.  

 În anul 1965 au început lucrări pentru construirea de forturi în Austria 

neutră, în primul rând pe direcţiile probabile de acţiune ale unităţilor operaţionale 
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ale armatelor maghiară şi cehoslovacă
18

. Măsuri defensive au început să se pună 

în aplicare şi în Germania, în apropierea frontierelor cu statele OTW. Comanda 

NATO a analizat corect şi a înţeles că Alianţa nu dispune de suficiente forţe în 

zona de frontieră pentru a opri o ofensivă puternică a OTW, raportul de forţe 

convenţionale fiind semnificativ favorabil OTW, mai ales în sectoarele de rupere 

a apărării. Marea Britanie a dezvoltat un proiect similar de plantare a unor mine 

nucleare în zona sa de responsabilitate, la frontiera cu RDG, mine cunoscute ca 

Blue Peacock.  

 Astfel, a fost dezvoltată concepţia de a opriri sau limita ofensiva trupelor 

OTW, între altele şi prin dezvoltarea unui aliniament strategic de baraje de mine 

nucleare. Misiunea principală era de a bloca ofensiva pe direcţiile principale şi pe 

căile de comunicaţii dar şi de a limita sau interzice logistica trupelor OTW/URSS. 

 Minele nucleare au reprezentat un mijloc specific de luptă, utilizat de către 

forţele NATO atât în apărarea poziţională cât şi în cea mobilă, pentru: a crea 

blocaje rutiere masive; distrugeri ale lucrărilor de infrastructură de magnitudine 

mare; oprirea sau întârzierea ofensivei inamicului; atragerea acestuia pe direcţii 

favorabile apărătorului; împiedicarea ocupării de inamic a teritoriului sau a unor 

obiecte importante etc. Datorită specificului tehnologic şi caracteristicilor minelor 

nucleare nu au fost folosite detaşament mobil de baraje (DMB) şi nici câmpurile 

de mine nucleare. 

 De asemenea, trebuie să remarcăm faptul că minele nucleare s-au 

dezvoltat în primul rând pentru a fi 

utilizate în teatrul de operaţii din Europa 

centrală şi eficienţa lor nu a putut fi testată 

în luptă. Limitat, au fost efectuate câteva 

teste în Poligonul din Nevada, SUA. 

Datorită modului de gândire şi a tipologiei 

de planificare socialistă a 

războiului/campaniei din armatele ţărilor 

OTW, deşi se ştia că aceste elemente noi 

puteau schimba semnificativ evoluţia şi 

soarta războiului, ele au fost ignorate. 

 De remarcat faptul că, în timp ce 

NATO planific şi executa acţiuni defensive la graniţa cu OTW, menite să 

oprească sau să întârzie ofensiva inamică, conducătorii militari ai OTW nu au 

avut asemenea preocupări, mizând totul pe ofensivă, dublată de surprindere. 

 Hartă din schema nr.4 arată numărul puţurilor şi grupurile de mine 

nucleare dispuse pe teritoriul Germaniei de Vest,la o densitate de 100 Kmp. 

                                                           
18

 Nu am identificate date privind posibile planuri ale armatei cehe spre Austria, ce ar fi presupus 

ofensiva pe doua direcţii princilale, Germania şi Austria, practic imposibil de executat. Mai 

probabil se asigura frontiera şi flancul armatei ungare. 

Schema 4. Dispunerea şi densitatea 

grupurilor de mine nucleare 
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(10x10km). Fiecare grup conţinea cca. 3-5 baze (puţuri) nucleare. Eşalonarea lor 

este în adâncimea apărării, pe direcţia cehă.  Comparativ, densitatea acestora pe 

direcţia austriacă este aproape nerelevantă. 

 Explozia acestor mine nucleare ar fi format cratere de 100-400 metri 

adâncime şi pante montane de 45 grade, greu accesibile, care ar fi complicat 

semnificativ atât progresul ofensivei cât şi logistica trupelor intrate adânc pe 

teritoriul german.
19

 Se estima că aceste explozii nu ar fi afectat semnificativ viaţa 

în Germania de Vest, impactul asupra terenului şi al mediului ar fi fost totuşi 

major. 

 Nici serviciile de informaţii militare din ţările OTW nu au rămas fără 

informaţii secrete cu privire la desfăşurarea planificată a minelor nucleare în 

Germania. Armata cehă cunoştea în detaliu caracteristicile tehnico-tactice şi 

datele despre locaţiile, modul de plantare şi de folosire a acestor mine nucleare de 

către trupele NATO şi în special de trupele americane din Germania. Informaţiile 

obţinute au permis introducerea în pregătirea armatei Cehoslovaciei a uni kit de 

cunoaştere, formare şi  antrenament pentru mina nucleară, cunoscut ca CvJMI. 

Acesta a fost proiectat pentru instruirea trupelor în căutarea şi eliminarea minelor 

nucleare, în special M-50, M-59, XM-55, XM-127 şi XM-129th. 

 În blocul nuclear al minelor nucleare de instruire, desigur, nu a fost 

depozitat materialul fisionabil. În rest totul era identic. Mina nu funcţiona fără 

energie electrică; alimentarea cu energie a întregului kit avea nevoie de un set de 

87 de baterii tip 144. 

 În anumite poligoane şi zone militare stabilite, s-au creat condiţii de 

pregătire şi antrenament pentru cunoaşterea şi neutralizarea  minelor nucleare, 

inclusiv cu imitaţii de pivniţe germane construite pentru a stoca minele nucleare. 

Aici cercetaşii cehoslovaci au învăţat, în mod real, proceduri de căutare, 

descoperire şi dezamorsare a dispozitivelor de iniţiere a minelor nucleare. Pentru 

aceste misiuni erau destinate grupuri de cercetare specializate ce acţionau în 

adâncimea operativ-tactică şi strategică, pregătite pentru identificarea şi 

distrugerea-neutralizarea minelor nucleare, iar ulterior şi a celorlalte ADM
20

. 

  
 

 

                                                           
19

 Se putea realiza chiar o ruptură/separare adâncă între eşaloanele operativ-tactice, ce ar fi permis 

neutralizarea sau chiar nimicirea acestora prin contraatacuri decisive. 
20

 Atomic Demolation  Munition, variante mai noi ale minelor nucleare 

Părţile componente principale ale 

minelor nucleare 
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 O concluzie se impune, anume că indiferent de declaraţiile politice, 

indiferent de tratatele de neproliferare a armelor nucleare, conducătorii marilor 

puteri, în fruntea blocurilor politice şi militare grupate în jurul lor, se pregăteau cu 

zel să se nimicească reciproc. Vechea tactică aplicată de voievozii români în calea 

invadatorilor, aceea a „pământului pârjolit” a căpătat în prezent noi valenţe şi o 

putem numi, tactica Pământului distrus, împreună cu tot ce este pe el. 

 Cine îşi închipuie că folosirea armelor nucleare poate fi controlată se 

înşeală amarnic. 

 O evoluţie normală ar fi aceea ca armamentul nuclear să continue a fi un 

factor important de descurajare a conflictelor între superputeri. În ultimă instanţă, 

de aceste superputeri depinde pacea sau războiul, soarta imperiilor (imperiile nu 

dispar din cauze precum naţionalismul, criză economică, implozie etc., ci din 

confruntarea cu alte imperii), precum şi soarta omenirii în ansamblul său. Dacă în 

secolele trecute existau cinci imperii care se puteau contrabalansa într-o ecuaţie de 

putere relativ sigură, în prezent sunt numai două şi lupta, dacă se va ajunge la 

luptă, va fi epică. 
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I S T O R I E 
 

220 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN VEŞNICIE A POETULUI ŞI 

DIPLOMATULUI 

IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU 

 

Col.(r) dr. Cristache GHEORGHE 

 

 S-au scurs 220 de ani de la trecerea la cele 

veşnice a lui Ienăchiţă Văcărescu, prilej de a 

readuce în memorie personalitatea de excepţie a 

acestui mare român şi a isprăvilor sale în slujba 

Naţiei. Despre figura prestigioasă a lui Ienăchiţă 

Văcărescu (1740 – 1797), intelectual luminat, 

scriitor, istoric, cu activitate aleasă în dregătorie, 

mare vistiernic în timpul domniei lui Grigore Ghica, 

spătar în timpul domniilor lui Ipsilanti şi Moruzzi, 

apoi mare Ban, se pot spune multe lucruri 

luminoase. 

 În filologie, Ienăchiţă Văcărescu este autor 

al „Gramaticii româneşti de la 1787”,  este autorul  

unui mic tratat de prozodie, lexicograf, scriitor al 

„Istoriei a prea puternicilor Împăraţi otomani” 

(1780 – 1792), autorul celebrului „Testament cu 

privire la... moştenirea, creşterea limbii româneşti 

şi-a patriei cinstire” etc.  

 Despre el s-au scris în decursul timpului, 

începând cu studiul lui Alexandru Odobescu (1861) 

şi până în prezent nenumărate cărţi, studii, articole 

etc. 

 A fost însă omisă, nesocotită, apreciem noi, 

activitatea lui diplomatică.  Tocmai această latură 

dorim să o tratăm în cele ce urmează, mai ales acum 

când,  fie voit, fie din ignoranţă, guvernele care s-au 

perindat la putere au nesocotit şi nesocotesc 

frumoasele tradiţii româneşti în diverse domenii, 

inclusiv în diplomaţie. Aşa se explică faptul că de politica externă a României se 

ocupă, îndeosebi, elemente alogene care nu au nimic comun cu interesele supreme 

ale acestui neam şi cărora le-ar sta mai bine în piaţă, la un bazar şi nu să cutreiere 

lumea cheltuind sume astronomice provenite din truda acestui popor sărăcit, 

pentru a înregistra eşec după eşec. 

 
 

Colonelul (r)  dr. 

Cristache GHEORGHE, 

este membru al 

Societăţii Numismatice 

Române, al Asociaţiei 

de Istorie Comparativă a 

Instituţiilor şi Dreptului 

din România, Asociaţiei 

Juriştilor din România,  

al Comisiei Române de 

Istorie Militară, al 

Societăţii de Ştiinţe 

Istorice din România și 

membru asociat al 

Academiei Oamenilor 

de Ştiinţă din România 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL II/nUMĂRUL 4 • NOIEMBRIE 2017 

 

ADMRR „aL.I. cUZa”     97 

 

 

 Dacă principalele metode ale diplomaţiei erau şi trebuie să fie, arta 

negocierilor şi ştiinţa negocierilor, atunci  Ienăchiţă Văcărescu avea toată 

chemarea, întreaga vocaţie. Aceasta rezultă din opera sa, înnobilată cu numeroase 

detalii autobiografice, dar şi din memorialistica acelor contemporani din ţară şi 

din străinătate care i-au remarcat odată cu bogata experienţă, cultura temeinică, 

talentul de poliglot (ştia turca, greaca, italiana, franceza) şi relaţiile vaste cu 

cercurile orientale turceşti, cât şi cu cele europene. El a înţeles limpede relaţiile 

politice ale timpului său, era receptiv şi la mişcarea de idei a epocii luminilor, 

neocolind nici cea mai mare încleştare din istoria Europei de atunci: „chestiunea 

orientală”, care, în contextul secolului XVIII poate fi considerată a fi de domeniul 

geopoliticii. 

 Ienăchiţă Văcărescu trăia timpuri de prefaceri 

social-politice, de seisme sociale ce prefigurau 

transformările de la sfârşitul secolului fanarioţilor. 

Anticipând bătăliile decisive pentru independenţa 

popoarelor şi mai cu seamă pe cele ale poporului român, a 

avut o poziţie matură, sugerând neutralitatea ţărilor noastre 

în cursul frecventelor conflicte internaţionale  provocate de 

căutarea unei soluţii la complicatul echilibru european. 

 În analele politice ale unor  monarhi despoţi 

luminaţi ca Iosif al II-lea, Ecaterina a II-a, diplomaţi 

notorii precum Panin, Orlov, Rumianţev, Kaunitz, 

Thugust- Brukenthal, în contextul războaielor ruso–austro-turce şi al păcilor de la 

Kuciuc-Kainargi, Şistov, Iaşi etc., menţionau laudativ numele diplomatului 

Ienăchiţă Văcărescu pentru priceperea cu care se impusese şi obţinuse ceea ce a 

voit pentru ţara sa.  

 Convingerea lui a fost, acceptând cursul implacabil al istoriei, că 

împărţirea Imperiului Otoman nu avea alt scop decât acela de a înlocui o stăpâniri 

cu alta (ce similitudine cu zilele noastre) şi de aceea era adeptul menţinerii 

echilibrului politic existent în sud-estul Europei. 

 În 1772, Ienăchiţă Văcărescu a reprezentat Ţara Românească la 

negocierile de la Focşani, sprijinind acel program al conştiinţei româneşti numit 

„Memoriile moldo-muntene cu privire la respectarea capitulaţiilor”. 

 În 1781, Ienăchiţă Văcărescu a mers la Viena, fiind oaspetele cancelarului 

Kaunitz. Aici a obţinut extrădarea celor doi fii ai lui Alexandru Ipsilanti, a căror 

fugă în Transilvania stăpânită atunci de habsburgi periclita tronul Voievodului-

părinte. Astăzi ştim din lucrarea sa, „Istoria otomănească”, dar şi din alte surse, de 

ce primire şi onoare s-a bucurat la Curtea Imperială Austriacă şi ce impresie 

plăcută a făcut diplomaţilor din capitala Austriei. Impresia pe care cancelarului 

Kaunitz i-a făcut-o lui Ienăchiţă Văcărescu a fost aceea a unui om „ce ştie să-şi 

caute treaba”. 
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 Pe timpul discuţiilor cu cancelarul imperial a adoptat o atitudine prudentă 

şi rezervată faţă de alianţa antiotomană ce se formase între imperiul rus şi 

imperiul austriac. 

 În modul în care a respins colaborarea cu Nicolae Mavrogheni (1786-

1790) putem vedea îngemănându-se amabilitatea diplomatului şi dârzenia omului 

de stat integru care a preferat exilul în locul compromisului. Tăria de caracter 

dublată de grija de ţară rezultă şi din atitudinea pe care a avut-o faţă de domnitorul 

Alexandru Moruzzi (1793 – 1796). După ce acesta îl umilise, silindu-l să vină în 

audienţă cu işlicul pe cap, Ienăchiţă Văcărescu îi rezolvă problema foametei din 

ţară prin împrumutul de cereale obţinut din depozitele turceşti ale navalelor de pe 

Dunăre, în fond tot grâu românesc. Probabil că şi la acest episod s-a referit Tudor 

Vladimirescu, atunci când afirma: „Slăvitul Văcărescu a apărat odinioară 

drepturile poporului”. 

 Pentru întâia dată aflăm în scrierile lui Ienăchiţă Văcărescu, pe lângă 

termenii diplomatici turceşti cunoscuţi în cancelariile apusene şi noua 

terminologie diplomatică din relaţiile internaţionale ale vremii: bunele oficii, 

garanţii, neutralitatea armatei, plenipotenţiar etc. 

 Diplomatul Ienăchiţă Văcărescu a adus în comportamentul politic 

autohton limbajul şi practicile europene, anticipând traiectul ulterior al ţării 

reunite. 

Prin urmare, valoarea patriotului, învăţatului cărturar şi diplomatului, a cărui viaţă 

nu a fost atât de lungă, trăind doar 57 de ani,  însă plină de fapte şi lucrări, sunt 

argumente puternice pentru ca personalitatea sa fie la loc de cinste în Panteonul 

valorilor naţionale.  

 Dacă privim în trecut vom vedea că nimic nu este nou sub Soare, că 

vremuri grele au mai fost şi că întotdeauna au fost oameni de mare profunzime şi 

caracter care au găsit căile bune de urmat, oameni datorită cărora am continuat să 

existăm veacuri de-a rândul aproape neschimbaţi. Aceşti oameni, fie ei din ştiinţă, 

cultură, artă, politică, sunt luceferii naţiei române. Atât timp când ei vor apare, noi 

ne vom găsi drumul. 

 Cât au învăţat actualii conducători din istoria naţională, din gândirea 

politică românească, din exemplul diplomaţilor români, mai îndepărtaţi sau mai 

apropiaţi de zilele noastre? Credem că nu mare lucru. Este mai uşor să copiezi 

decât să creezi. 

 Atunci se naşte întrebarea: când oare vom înţelege că de diplomaţie şi, în 

general, de interesele acestui popor trebuie să se ocupe românii cu dragoste de 

Ţară şi de Neam?  

 De la această generaţie nu cred că ne putem aştepta la prea mult. 

 Probabil că generaţia viitoare poartă în ea un nou Luceafăr. Ar fi cazul, 

altfel ar putea fi prea târziu. 
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R E C E N Z I E  D E  C A R T E 
 

VIITORUL LIBERTĂŢII DEMOCRAŢIA ILIBERALĂ ACASĂ ŞI ÎN 

LUME 

(THE FUTURE OF FREEDOM ILLIBERAL DEMOCRACY AT HOME 

AND ABROAD) 

Fareed Zakaria 

 

Fareed Zakarias s-a născut la 20.01.1965 la 

Mumbai, India; ulterior a venit în SUA, unde a fost 

naţionalizat cetăţean american.  

A lucrat ca ziarist, fiind redactor şef al revistelor 

„Foreign Affairs” (la vârsta de 28 de ani), „Newsweek 

International” şi „Time”. 

De asemenea, a desfăşurat activitate didactică, 

fiind titularul unui curs de relaţii internaţionale în cadrul 

Universităţii Columbia. 

A scris cinci cărţi care s-au bucurat de succes atât în SUA cât şi peste 

hotare. 

 
               

 

Motivul principal pentru care am ales să fac recenzia acestei cărţi este 

acela că tot mai des întâlnim în literatura de specialitate, dar şi în discursul 

liderilor politici, termenul de iliberalism, atribuit unor sisteme de guvernământ, 

sau de opţiune politică şi economică. Astfel, conducătorii Ungariei afirmă că 

democraţia maghiară este una iliberală; despre Federaţia Rusă se spune de 

asemenea, că a adoptat calea iliberală de dezvoltare economică etc. 

Se pare că Fareed Zakaria este cel care a introdus acest termen în limbajul 

socio-politic actual, aşa că cea mai bună soluţie pentru a ne lămuri asupra 

iliberalismului a fost aceea de a merge la sursă. 

Cartea este împărţită în 6 capitole: O scurtă istorie a libertăţii; O cale 

întortocheată; Democraţia iliberală; Excepţia islamică; Prea mult dintr-un lucru 

bun; Moartea autorităţii. 

În continuare voi căuta să prezint cât mai clar şi concis conceptul de 

democraţie iliberală şi să mă ocup mai puţin de celelalte aspecte analizate de autor 

în această carte deosebit de interesantă, instructivă şi anticipativă. 

Zakarias consideră procesul de transferare a puterii executive către alte 

entităţi care nu au legitimitatea alegerii populare specific pentru actuala etapă de 

dezvoltare a democraţiei. Se estimează că acest proces de transfer al puterii va 

continua deoarece se petrece sub presiunea schimbărilor majore sociale, 
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economice, tehnologice, ce acţionează în prezent. Această perioadă, pe care 

autorul o numeşte „a terorii”, va fi marcată de tensiuni între forţele ce conduc 

„democratizarea autorităţii” şi Stat. 

Aceasta nu înseamnă că democraţia este un lucru rău, ci că va trebui 

adaptată la cerinţele şi specificul realităţilor actuale şi, mai ales, de viitor. 

Evitarea discuţiilor privind partea neagră a democraţiei de teama de a nu fi 

etichetaţi „antidemocraţi” nu ne este de folos pentru că astfel nu vom înţelege la 

timp care sunt pericolele creşterii continue a democratizării societăţii. 

Iniţial se credea că printr-un proces electoral liber se poate realiza un 

sistem democratic funcţional, lucru repede infirmat de realitate. Vorbind despre 

situaţia din fosta Iugoslavie, Richard Holbrooke spunea, atrăgând subtil atenţia 

asupra limitelor democraţiei: „Să presupunem că alegerile sunt libere şi corecte, 

iar aleşii sunt rasişti, fascişti, separatişti. Atunci avem o problemă”. 

În prezent sunt nenumărate exemple de guverne, alese democratic, care 

ignoră prevederile constituţionale ce le limitează puterile sau reduc drepturile 

fundamentale ale propriilor cetăţeni. 

Acest fenomen autorul îl denumeşte „democraţie iliberală”. 

Pentru civilizaţia occidentală, democraţia înseamnă „democraţie 

liberală”, adică un sistem politic caracterizat nu numai de alegeri libere, dar şi de 

respectarea legii, separarea puterilor în stat, respectarea libertăţilor fundamentale 

ale omului. Toate acestea reprezintă „liberalismul constituţional” care nu are 

nimic de-a face cu democraţia. Sunt două elemente diferite, democraţie şi 

liberalism, care, uneori s-au suprapus însă, de cele mai multe ori nu au mers 

împreună (Hitler a fost ales cancelar al Germaniei în alegeri libere; în Asia 

Centrală sunt cazuri când alegerile democratice au adus la putere dictaturi sau au 

exacerbat conflictele interne şi tensiunile etnice; în noile democraţii europene 

rezultatele alegerilor libere au produs violenţă, revenirea unor conflicte istorice, 

noi forme de tiranie, nemulţumire  etc.). 

După cel de-Al Doilea Război Mondial, guvernele occidentale au avut 

regimuri democratice bazate pe liberalismul constituţional, care presupunea 

existenţa unor mecanisme pentru controlul puterii executive, asigurarea egalităţii 

cetăţenilor în faţa legii, respectarea drepturilor fundamentale ale omului etc. 

Trebuie remarcat faptul că, în acest caz, discutăm de două concepte diferite: cel de 

libertate şi cel de lege. 

 

Libertatea şi limitele ei 

Autorul subliniază că, în general, atât americanii cât şi vest–europenii au 

puţin respect pentru sistemul lor politic, fapt ce justifică recenta creştere a 

mişcărilor populiste anti-sistem, care nu numai că iau amploare, dar devin tot mai 

puternice şi, uneori, periculoase pentru bunul mers al societăţii. Acest fenomen se 

manifestă într-un moment istoric nepotrivit, când democraţiile liberale au de 
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luptat împotriva terorismului, transformărilor demografice, imigraţiei ilegale, 

presiunilor pe actualul sistem politic, care a devenit disfuncţional, conflictelor 

culturale etc. Formula, general acceptată de societatea occidentală, privind 

democraţia politică, anume că „în ultimă instanţă poporul are puterea de a 

decide”, începe să devină irelevantă, în condiţiile în care complexitatea sistemului 

politic actual este prea mare şi apar tot mai multe entităţi ilegitime (care nu au fost 

alese prin vot popular), dar sunt parte importantă a mecanismului de decizie 

politică. Aceste componente nedemocratice (în sensul că nu au fost alese) ale 

sistemului politic, teoretic, au rolul de a tempera pasiunea maselor, de a educa 

cetăţenii, a ghida evoluţia democraţiei şi a apăra libertatea; în realitate, cele mai 

multe au generat conflicte, creând, în opinia autorului, premise de transformare a 

statelor respective în democraţii iliberale. 

 

Democraţia iliberală 

Fareed Zakarias consideră că în secolul XXI lumea, în marea ei majoritate, 

trăieşte în democraţie, sau, mai bine spus, în diferite faze de edificare a 

democraţiei: guvernele sunt constituite în urma rezultatelor alegerilor la care orice 

cetăţean adult poate să participe; monarhiile sunt istorie, fascismul şi comunismul 

s-au discreditat, iar teocraţiile islamice sunt sprijinite de grupuri de fanatici relativ 

uşor de combătut. 

 Procesul de democratizare a mers dincolo de politică, ajungându-se la 

anomalii funcţionale precum erodarea ierarhiilor, sistemele închise s-au deschis, 

iar presiunea din partea maselor constituie acum motorul principal al schimbărilor 

sociale. Democraţia s-a transformat dintr-o formă de guvernare într-un mod de 

viaţă. 

Cauzele acestor transformări sunt multiple: revoluţia tehnologică, 

creşterea bunăstării clasei de mijloc, prăbuşirea sistemelor şi ideologiilor de 

guvernare alternative, evoluţia democraţiei  şi, poate nu în ultimul rând, influenţa 

SUA ca nou lider mondial. Astfel s-a ajuns la situaţia în care „toată lumea este 

conectată, dar nimeni nu este controlat”. Până şi violenţa a fost democratizată prin 

globalizarea informaţiilor. 

Guvernele sunt sub asediu şi în alte privinţe: piaţa de capital, migraţia 

ilegală de persoane, traficul de droguri, bani, arme etc.  

În prezent există o mare diversitate de ţări considerate democraţii iliberale, 

începând cu cele care comit încălcări relativ modeste ale liberalismului 

(Argentina), până la cele care frizează tirania (Kazahstan). Între ele sunt ţări, 

precum Croaţia şi Slovenia în care sistemul democratic iliberal evoluează în 

direcţia constituţională şi reformistă, deci către o democraţie liberală. Nivelul de 

dezvoltare economică şi mai ales acela al venitului net pe locuitor sunt factori 

esenţiali ai dezvoltării democraţiei liberale. În cazul Croaţiei venitul pe locuitor 

este 6.698 $, iar Slovenia are 9.624 $, ceea ce influenţează şi evoluţia sistemului 
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social. România, conform datelor prezentate de autor, se înscrie în această 

categorie de ţări. 

Rusia este una din cele mai importante ţări ale lumii care nu este o 

democraţie liberale. Rusia nu este o ţară săracă care se străduieşte să se 

modernizeze, ci o ţară bogată care încearcă să se modernizeze, dar evoluţia 

actuală a Rusiei neglijează două lecţii istorice esenţiale dezvoltării sale: 

dezvoltarea economică reală şi necesitatea edificării unor instituţii politice 

eficiente. Deocamdată Rusia este prinsă între două grupări puternice: a oligarhilor 

şi a fostei nomenclaturi comuniste, care o sufocă. 

Zakarias identifică câteva trăsături negative în ceea ce priveşte modul în 

care îşi exercită conducerea unele guverne alese democratic, pe care le numeşte 

iliberale. Aceste guverne iliberale, odată instalate la putere, nu mai respectă 

drepturile cetăţenilor aşa cum sunt prevăzute în constituţiile propriilor ţări, nu 

asigură separaţia puterilor în stat, permit acumularea puterii la unele structuri ale 

executivului, suspendă instituţii guvernamentale independente, exercită putere 

discreţionară asupra cetăţenilor. Pe scurt, autorul concluzionează că aceste 

guverne iliberale, deşi alese democratic, prin alegeri  libere, exercită puterea într-

un mod tiranic, neconstituţional. 

Alegerile libere conferă guvernelor iliberale legitimitate internaţională, dar 

democraţia rezultată este diferită de ceea ce reprezintă democraţia liberală. 

Concluzia care se impune este aceea că numai alegerile libere nu sunt 

suficiente pentru a asigura realizarea unei democraţii constituţionale funcţionale, 

mai mult, rezultatele pot fi opuse. 

În cazul democraţiilor occidentale, în speţă SUA, sunt o serie de fenomene 

care au consecinţe negative asupra funcţionalităţii eficiente a statului. Acestea au 

fost generate de concepţia că orice problemă apărută în calea dezvoltării 

democratice şi liberale a statului se poate rezolva prin mai multă democraţie. 

Aceasta a fost o slăbiciune exploatată imediat de o serie de structuri nelegitime 

(grupuri de interese, lobby, presă etc.). Rezultatele au fost: apariţia unor deficiențe 

în funcţionarea statului; neîncrederea populaţiei în sistemul politic, datorită 

accentuării sentimentului că poporul nu mai are control asupra acţiunilor 

executivului; deprecierea percepţiei populaţiei asupra partidelor politice 

(„partidele au devenit asociaţii a căror menire este de a colecta fonduri pentru un 

candidat telegenic”), transferul unei părţi a puterii executive către entităţi ce nu au 

girul votului popular etc. Deci, cu cât un sistem democratic devine mai deschis, 

cu atât este mai uşor de penetrat de corupţie, lobby şi fanatism, deci soluţia 

pentru a stopa aceste evoluţii nefavorabile ar fi „mai puţină democraţie”. 

Pe undeva este de înţeles, deoarece trebuie menţinut un echilibru între 

democraţie şi libertate. Pe de altă parte, acest fenomen ar trebui analizat cu foarte 

multă detaşare deoarece, ceea ce a însemnat „mai multă democraţie” nu s-a 

materializat în mai multă putere pentru popor, sau mai multă participare la 
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conducerea statului din partea acestuia, ci în avantaje pentru grupuri de presiune  

ale căror interese nu coincid întotdeauna cu cele ale statului şi nici ale poporului, 

ca un întreg. 

O altă analiză care ar trebui făcută şi care, pe undeva, este sugerată de 

lectura acestei cărţi, este aceea a revenirii în actualitatea politică a conceptului de 

„imperiu”. În acest context apar o serie de întrebări: Dacă acest lucru este posibil? 

În ce condiţii? Cum va arăta el? Ce efect va avea asupra dezvoltării popoarelor? 

Ce curs va avea naţionalismul? 

Acestea sunt câteva din întrebările la care trebuie să găsim răspuns înainte 

de a ne afla în faţa unei situaţii pe care nu o mai putem controla. 

Lectura acestei cărţi este nu numai informativă dar şi plăcută. În general 

autorul dă dovadă de suficientă obiectivitate, prezintă multe concepte noi şi nu se 

sfieşte să abordeze şi teme tabu. Sunt şi câteva idei care pot naşte controverse, dar 

acest lucru este util. 

Cât priveşte iliberalismul, se naşte o întrebare. O fi mai uşor de urmat 

traseul de la un stat iliberal către unui liberal, sau cel de la „mai multă libertate” la 

„mai puţină libertate???” 

 

 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 
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