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E D I T O R I A L 
 

 Având în vedere că această revistă urmează să apară către sfârşitul anului, 

ar fi normal ca în editorial să fac o trecere în revistă a celor mai importante 

evenimente geopolitice ale anului 2018. 

 Am renunţat repede la această idee deoarece au fost atât de multe 

evenimente cu impact global încât numai enumerarea lor ar ocupa întregul spaţiu 

destinat editorialului. În consecinţă am ales un subiect care are impact geopolitic 

major, care privește direct România şi despre care putem spune că există un grad 

ceva mai mare de predictibilitate, anume Summit-ul NATO de la Bruxelles, din 

11-12.07.2018. Spre deosebire de celelalte Conferinţe NATO la nivel înalt, 

aceasta a fost marcată de imprevizibil, cel puţin la suprafaţă, de frustrări, 

resentimente, ameninţări premergătoare dar şi mesaje de liniştire că lucrurile vor 

continua pe aceeaşi traiectorie stabilită încă de la înfiinţarea Alianţei. Scopul 

pentru care a fost constituită NATO, exprimat atât de plastic şi cinic de primul 

Secretar General al NATO, lordul Hastings Lionel Ismay, era acela „de a ţine 

Uniunea Sovietică afară din Europa, America în Europa şi Germania la pământ (to 

keep Soviet Union out, America in and Germany down). Astăzi, când vorbim de 

globalizare, acest scop este complet nerealist. Cu alte cuvinte, tendinţa NATO nu 

poate fi aceea de a rămâne o alianţă regională, ci de a se transforma în una 

globală. Cred că aceasta este direcţia spre care încearcă SUA să orienteze Europa 

care, parafrazându-l pe Eminescu: „mai nu vrea şi mai se lasă”. 

 În ceea ce îi priveşte pe politicienii europeni nu cred că este vorba de 

teamă sau de miopie politică ci, de faptul că Europa, sau mai exact Uniunea 

Europeană (UE), are încă multe lucruri de clarificat şi rezolvat în interiorul său. 

Sunt întrebări majore la care liderii europeni trebuie să răspundă onest cum ar fi: 

 - Mai există o ameninţare majoră în Europa? 

 - Au ţările UE un inamic comun, sau fiecare are alt inamic? 

 - Cât de sinceră este dorinţa unor ţări europene de ai vedea pe americani 

plecaţi din Europa? 

 - Se justifică constituirea unor forţe armate europene în paralel cu cele ale 

NATO? 

 - Cum va răspunde NATO când Turcia va încerca să se extindă către 

centrul Europei? 

 Hotărârile privind rolul NATO trebuie luate în funcţie de răspunsurile la 

astfel de întrebări, iar acestea trebuie date repede deoarece sistemul de securitate 

europeană este deja puternic destabilizat. 

 Preşedintele SUA, Donald Trump, este învinuit de deteriorarea relaţiilor 

cu UE şi subminarea rolului NATO în menţinerea sistemului de securitate din 

Europa. Este adevărat că mesajul public al preşedintelui Trump aduce aminte de o 

formulă mai veche folosită de politicienii britanici, conform căreia Marea Britanie 
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„nu are prieteni ci parteneri”. Mergând mai departe pe această asociere lingvistică 

putem afirma că formula lui Trump de politică externă este „SUA nu are prieteni 

ci numai parteneri de afaceri”. 

 Trump aproape a compromis Summit-ul NATO de la Bruxelles 

ameninţând că SUA se va retrage din Alianţă dacă partenerii europeni se vor 

opune solicitării sale de creştere a bugetului de apărare la 2% din PIB-ul naţional 

sau, nerealist, cu 4% (aceasta în condiţiile în care PIB-ul ţărilor membre NATO 

este de 12 ori mai mare decât al Rusiei, iar cheltuielile militare ale NATO sunt de 

6 ori mai mari decât cele ale Rusiei). Mai grav, a atacat Articolul 5 din Carta 

NATO, care este de fapt şi pilonul central al Alianţei, ce se referă la apărarea 

colectivă: un atac asupra unei ţări membre NATO este un atac asupra tuturor. 

 Absurdul merge şi mai departe atunci când cere Germaniei să se 

militarizeze, când scopul NATO era acela de a reduce capacitatea Germaniei de a 

ameninţa securitatea continentală. 

 Acestea sunt vorbe, dar dacă privim dincolo de ele vom vedea care este de 

fapt adevăratul mesaj pe care preşedintele Trump doreşte să-l transmită 

europenilor, mesaj care, afară de limbaj, este cât se poate de justificat și se referă 

la o implicare financiară mai mare a Europei pentru asigurarea propriei securități. 

Mai există un mesaj, suficient de străveziu, anume: „nu mai cumpărați de la alții, 

cumpărați de la noi”. Cu alte cuvinte: „America first”. 

 Trump are dreptate că fără implicarea SUA, NATO nu prea poate să-şi 

îndeplinească menirea. Ceea ce doreşte să le spună liderilor europeni este că 

Europa are nevoie de protecţia Americii şi pentru aceasta trebuie să plătească. 

Securitatea nu este ieftină, ea se plăteşte cu sânge şi bani. 

 Înverşunarea cu care a atacat Germania privind realizarea proiectului Nord 

Stream 2, împreună cu afirmaţia eronată că Berlinul importă 70% gaze naturale 

din Rusia sunt la fel de cusute cu aţă albă: Germania importă mai puţin de 9 % 

energie din Rusia, din care doar 2% gaze naturale. Mesajul în clar este acela ca 

Berlinul este invitat să importe gaze de şist din SUA, chiar dacă acestea sunt de 

trei ori mai scumpe decât gazul rusesc. 

 Agenda neînţelegerilor dintre SUA şi UE are şi un capitol geopolitic care 

poate să se dovedească chiar mai grav decât cel economic. Este vorba de viziuni 

diferite ale liderilor de la Washington şi din marile capitale europene privind 

ordinea mondială viitoare, despre viziunea asupra lumii, a rolului democraţiei, 

supremaţia legii, pace şi război. Aceste conflicte dacă nu vor fi soluţionate la timp 

vor căpăta amploare în viitor contribuind la adâncirea faliei din parteneriatul 

transatlantic. În condiţiile în care SUA antagonizează deopotrivă Rusia şi China, 

efectul poate fi acela ca Moscova şi Beijingul să transforme relaţia eminamente 

economică pe care o au în prezent în una politică. În aceste condiţii degradarea 

alianţei SUA cu Europa va fi greu resimţită. Liderii de la Washington ar trebui să 

ştie acest lucru deoarece atunci când relaţiile ruso-chineze erau încordate, au ştiut 

cum să atragă China de partea SUA şi să izoleze Rusia. Acum istoria s-ar putea 

repeta în sens invers dar cu efecte negative pentru SUA. 
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 În pofida exceselor de limbaj, a replicilor caustice, Summit-ul NATO de la 

Bruxelles s-a încheiat cu un bilanţ pozitiv. Acest lucru a fost posibil şi datorită 

unui mic truc al reprezentanţilor „statului profund” (deep state) american. Astfel, 

pentru a se evita o repetare a incidentului de la întrunirea G-7 din Canada, 

secretarul de stat, Mike Pompeo şi secretarul apărării, Jim Mattis, au întocmit un 

proiect al comunicatului final al summit-ului pe care l-au trimis Secretarului 

General al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, pentru a fi analizat şi completat 

de ambasadorii statelor membre NATO. Rugămintea era ca documentul să fie 

definitivat până pe 06.07.2018, înainte ca Trunp să plece către Bruxelles. 

Preşedintelui Trump i s-a prezentat o schiţă de comunicat pe care acesta a avizat-

o. Scopul acestei stratageme a fost acela de a proteja Alianţa de eventualele reacţii 

ostile din partea preşedintelui american, ceea ce s-a şi realizat, bilanţul Summit-

ului fiind pozitiv, în totală opoziţie cu performanţa politică a lui Trump. Dintre 

hotărârile cele mai importante prezentate în comunicatul final al Summit-ului 

putem menţiona: invitarea oficială a Macedoniei să intre în NATO; înfiinţarea 

Comandamentului Aliat al Atlanticului cu sediul la Norfolk, Virginia, cu rolul de 

a coordona un răspuns rapid din partea Alianţei la o eventuală agresiune rusească 

în Europa;  asigurarea de către europeni, până în anul 2020, a 30 de batalioane de 

infanterie mecanizată, 30 de escadrile de aviaţie şi 30 de nave de luptă,  toate gata 

de luptă în maximum 30 de zile; înfiinţarea unui comandament denumit Divizia 

Multinaţională de Nord care va fi dislocat în Estonia, Lituania şi Danemarca; 

trimiterea în Irak a unui contingent militar sub comandă canadiană; continuarea 

efortului aliat de stabilizare a Afganistanului etc. 

 Una dintre cele mai spectaculoase realizări ale Summit-ului a fost 

revenirea la politica „porţilor deschise” pentru ţările care doresc şi îndeplinesc 

condiţiile de aderare la NATO. Această politică vizează cu prioritate Ucraina şi 

Georgia a căror aderare la NATO a fost stopată de Germania la Summit-ul NATO 

de la Bucureşti (2008). Pentru Moscova această schimbare neaşteptată de 

atitudine  a creat nemulţumire, exprimată în termeni duri de preşedintele Putin 

care a subliniat faptul că o continuare a procesului de extindere a NATO „va 

primi un răspuns simetric cu acţiunea ce ameninţă direct Rusia”. 

 În ceea ce priveşte România nu se poate spune că s-au făcut progrese 

însemnate pentru apărarea flancului estic al Alianţei. A fost menţinută diferenţă 

dintre „prezenţă militară înaintată întărită” (enhanced forward presence) pentru 

statele baltice şi Polonia şi „prezenţă militară adecvată” (tailored forward 

presence) pentru  zona Mării Negre.  

 Declaraţia comună a fost aprobată de toate ţările membre NATO. 

 Concluzia este că, cel puţin deocamdată, NATO îşi va îndeplini menirea şi 

probabil va reuşi să treacă prin actuala etapă de transformări geopolitice majore, 

în care alianţele se fac şi se desfac cu repeziciune, aliaţii devin inamici, prietenii 

duşmani şi interesul individual contează mai mult decât cel colectiv. 

 Bine ai revenit Realpolitik! 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 
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O R I Z O N T U R I  G E O P O L I T I C E 

 

RELAŢIILE DINTRE FEDERAŢIA RUSĂ ŞI UCRAINA 

 

Col. (r) Ion SCARLAT 

 

 Cauze care au dus la escaladarea 

conflictului 

 Una dintre cele mai importante cauze, 

confirmată în mare parte atât de dovezi empirice, cât 

şi date sociologice, o constituie ambivalenţa 

Ucrainei. Aceasta este rezultatul discrepanţelor 

regionale, culturale şi lingvistice, cu vechime în 

Ucraina, precum şi a impactului totalitarismului 

sovietic în societatea ucraineană
1
. 

 Criza din Ucraina a adus din nou în atenţie 

divizarea ţării între regiunile din Est, cu populaţie 

rusofonă, care susţin apropierea de Rusia şi cele din 

Vest, dominant pro-europene, favorabile asocierii cu Uniunea Europeană (UE)
2
 şi, 

în general, cu civilizaţia Occidentală. Aceste orientări geopolitice diametral opuse 

generează cel puţin două tendinţe antitetice în societatea ucraineană: una legată de 

diviziunea identitară (cultural-lingvistică şi religioasă) şi cealaltă de diviziunea 

ideologică. 

 În ceea ce priveşte diviziunea identitară se poate aprecia faptul că, deşi 

limba ucraineana este limba oficială a ţării şi după cum arată ultimul recensământ 

(2015) este vorbită de aproximativ 70% din populaţia ţării, limba rusă este folosită 

de marea majoritate a cetăţenilor din regiunile din estul şi sudul ţării (în unele 

regiuni limba rusă este chiar limbă 

oficială). Această statistică dovedeşte 

suficient de clar polarizarea etnică a ţării 

şi oarecum delimitează zonele de 

tensiune. Preponderenţa populaţiei ruse 

sau rusofone în sudul şi estul Ucrainei 

este determinată de colonizarea puternică 

cu populaţie din Rusia ce a avut loc în 

perioada sovietică. În schimb, în regiunile 

din vestul ţării, unde Polonia şi Austria au 

                                                           
1
 Arthur Elisei, Conflictul dintre F. Rusă şi Ucraina. 

2
 Luminiţa Bogdan, Ucraina, divizată între Est şi Vest, Mediafax.ro. 

 
Diviziunea cultural-lingvistică 
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avut o influenţă majoră o perioada lungă de timp, populaţia vorbeşte limba 

ucraineană, are o mai mare tendinţă naţionalistă şi se consideră ca aparţinând 

Europei. 

 Din totalul populaţiei Ucrainei (44,22 de milioane locuitori înregistraţi 

oficial în anul 2018) doar 17% sunt ruşi, majoritatea acestora fiind localizaţi în 

estul şi sudul ţării. 

 Diviziunea identitară a Ucrainei s-a reflectat de-a lungul timpul şi în 

opţiunile de vot ale cetăţenilor. Astfel, la alegerile din 2010, fostul preşedintele 

Viktor Ianukovici a obţinut cele mai multe voturi din partea alegătorilor vorbitori 

de limba rusă, în timp ce contracandidatul său, Iulia Timoşenko, a fost votată 

masiv în regiunile din vestul Ucrainei. 

 De asemenea, diviziunea identitară a Ucrainei este accentuată şi de 

diviziunea religioasă, nu atât prin numărul confesiunilor religioase cât mai ales 

prin influenţa acestora asupra 

populaţiei. Religia creştină este în 

mod clar cea mai răspândită în 

Ucraina, sub cele două forme ale 

sale, ortodoxă şi catolică, astfel: 

Biserica Ortodoxă Ucraineană 

condusă de Patriarhia Kievului; 

Biserica Ortodoxă Ucraineană 

Autocefală; Biserica greco-

catolică, care recunoaşte primatul 

papei şi ai cărei adepţi reprezintă 

aproximativ 2,19% din populaţia 

ţării, în majoritatea lor fiind etnici 

polonezi ce trăiesc în vestul ţării; Biserica Protestantă Ucraineană reprezintă 

2,15% din populaţia ţării şi sunt baptişti, penticostali, calvinişti, luterani etc. Pe 

lângă aceste biserici dominante, mai sunt şi musulmani, evrei, budişti, ţigani ş.a. 

 Rolul bisericilor din Ucraina este important nu numai ca îndrumătoare 

spirituale ale enoriaşilor lor, dar şi pentru influenţarea orientării politice a 

populaţiei. În acest context recent se remarcă o nouă provocare religioasă în 

relaţiile dintre Ucraina şi Rusia, datorită declaraţiei Patriarhiei Ecumenice de la 

Constantinopol de a conferi Bisericii Unite ucrainene statutul de „biserică 

autocefală”. Aceasta ar însemna ieşirea Mitropoliei Kievului de sub jurisdicţia 

Patriarhului Moscovei. 

 Kremlinul, aşa cum era de aşteptat, nu priveşte cu ochi buni această 

posibilitate, dar declarativ a preferat să-şi reafirme rolul autoasumat de 

protectoare a creştinilor ortodocşi şi a „etnicilor ruşi de pretutindeni”. Demersurile 

sunt abia la început şi putem estima că surprizele nu vor lipsi. 

 Diviziunea ideologică poate fi constatată mai cu seamă în opinia 

cetăţenilor referitoare la orientarea politică a ţării. Conform Institutului 

 
Diviziunea ideologică a Ucrainei 

(Wikipedia.) 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL III/nUMĂRUL 6 • NOIEMBRIE 2018 

ADMRR „aL.I. CUZa”  9 

 

Internaţional de Sociologie din Kiev
3
 în anul 2013, aproximativ 37% din 

populaţia Ucrainei dorea uniunea vamală cu Rusia, în timp ce 39% susţinea 

aderarea la UE. Procentajul mai ridicat al celor ce doresc apropierea de Rusia se 

datorează populaţiei rusofone din estul şi sudul Ucrainei, dependenţei economice 

de Rusia prin faptul că industria ucraineană are legături strânse cu piaţa Rusiei şi 

sechelelor istorice ce încă generează sentimente de teamă faţă de Rusia în rândul 

populaţiei. 

 

 Poziţia Ucrainei 

 Până în 1991, Ucraina a făcut parte din Uniunea Sovietică, iar după 

prăbuşirea fostului bloc sovietic a încercat, asemenea celorlalte foste republici 

sovietice, să-şi recapete independenţa. Ca majoritatea ţărilor desprinse din fosta 

URSS, perioada de tranziţie a fost şi continuă să fie marcată de toate tarele 

acesteia: luptă politică haotică, corupţie, sărăcirea populaţiei, influenţe externe 

destabilizatoare etc. fapt pentru care Ucraina nu a reuşit să-şi găsească singură 

drumul şi a devenit rapid un „pion” în permanenta dispută dintre Rusia şi 

Occident. Ultimul episod este cel din noiembrie 2013, când Kievul a refuzat să 

semneze Acordul de asociere cu UE preferând să menţină relaţii apropiate cu 

Moscova, ceea ce a condus la declanşarea războiului civil din Ucraina. 

 Interesele Rusiei şi ale Occidentului în Ucraina sunt într-un deplin 

dezacord, în pofida unor obiective tactice care ar putea fi luate în consideraţie ca 

scopuri comune, cum ar fi realizarea stabilităţii în regiune, organizarea unui cadru 

în care să se desfăşoare negocieri internaţionale menite să ducă la rezolvarea 

conflictului printr-un compromis acceptabil de ambele părţi etc. Soluţionarea 

crizei la masa tratativelor este extrem de dificilă, ţinând seama de realitatea din 

teren: Ucraina a suferit pierderi teritoriale (Crimeea) şi se confruntă cu tendinţe 

separatiste, alimentate de Moscova, în Donbas şi Lugansk, ceea ce a generat o 

stare de război civil. Pe de altă parte, pentru Rusia acţiunile întreprinse împotriva 

Ucrainei se circumscriu în conceptul de apărare strategică a spaţiului de securitate 

apropiată a ţării
4
, de aceea, prin menţinerea tensiunilor în Ucraina concomitent cu 

prelungirea negocierilor, intenţionează să câştige timp în aşteptarea momentului 

geopolitic favorabil pentru readucerea Ucrainei în zona sa de influenţă politică. 

 Pe termen lung, în contextul actualului sistem internaţional, Rusia nu va 

accepta niciodată ca Ucraina să iasă din zona sa de influenţă, nici parţial, nici 

total. Negocierile, eventualele aranjamente dintre Rusia şi Occident nu au alt rost 

decât acela de a asigura timpul necesar pentru ca Rusia să redevină un actor 

geopolitic major. 

 Conducerea de la Kiev, pentru a putea lua o decizie fermă şi sigură pentru 

traiectul următor al ţării, trebuie mai întâi să rezolve o dilemă majoră şi aceasta nu 

                                                           
3
 Apud Interfax: Ukrainian public split over EU/Customs Union options – poll, Johnson’s Russia 

List. 
4
 George Friedman, Ukraine and the „Little Cold War”, Stratfor Global Intelligence (Geopolitical 

Weekly). 
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este de ordin politic ci de ordin economic. Nerezolvarea ei a dus la stagnare 

economică, corupţie şi ambiguitate politică. Această problemă se referă la 

dependenţă economică a Ucrainei  de Rusia. Este evident că economia sa nu poate 

face faţă mediului economic concurenţial din zona UE, deci doar piaţa euro-

asiatică îi este accesibilă, dar aceasta este controlată de Rusia. Pe de altă parte, UE 

şi SUA nu sunt în măsură şi nici interesate să suporte costul redresării economice 

al Ucrainei. Deci, dezideratul Kievului ca ţara să rămână independentă politic nu 

este susţinut de o dezvoltare economică corespunzătoare. 

 În lipsa rezolvării acestei situaţii, indiferent ce guvern va fi instalat la 

Kiev, acesta va rămâne în permanenţă legat de menţinerea unei politici 

ambivalente, din care să se profite cât mai mult şi de pe urma estului şi a vestului. 

O astfel de politică nu este de natură să aducă prieteni ci, mai curând, duce la 

pierderea celor pe care îi ai, sau, ca să punem problema în termeni de Realpolitik, 

creează o motivaţie acceptabilă pentru a fi abandonat într-o conjunctură politică 

nefavorabilă sau când efortul nu se mai justifică. 

 Din această situaţie se pot trage unele concluzi neplăcute sau cinice: a) 

Occidentul a înţeles foarte bine factorii acestei ecuaţii şi s-a împăcat cu gândul că 

mai devreme sau mai târziu Ucraina va revenii în sfera de influenţă a Rusiei; b) 

forma sau aranjamentul în care se va produce acest lucru probabil se vor decide 

ulterior,  când balanţa de putere se va înclina de o parte sau de alta; c) sprijinul de 

menţinerea ţării pe linia de plutire va continua atât timp cât se justifică; d) 

sprijinul militar va continua, eventual se va amplifica, deoarece are efecte 

strategice prin menţinerea Rusiei ocupată în vecinătatea sa imediată, limitându-i 

totodată libertatea de acţiune în alte zone de dispută cu Occidentul. 

 În momentul de faţă Kievul se mai confruntă cu o vulnerabilitate care, la 

momentul potrivit, poate fi folosită în detrimentul său. De la alegerea lui Petro 

Poroşenko (25 mai 2014), Rusia, dar şi ţările UE şi-au exprimat îngrijorarea cu 

privire la participarea extremei drepte, cu elemente fasciste, naţionalist extremiste 

şi chiar neo-naziste, în noul guvern. Această tendinţă nu este specifică numai 

Ucrainei, ea are o răspândire mult mai mare şi în Europa şi în SUA, dar în 

Ucraina aceasta este mai uşor de alimentat şi exploatat de către orice terţ interesat 

în destabilizarea ţării sau a regiunii. 

 

 Poziţia Rusiei 

 Pentru Rusia, Ucraina are o importanţă geostrategică majoră. Mai mult 

chiar, este cheia politicii preşedintelui Vladimir Putin de a restabili statutul de 

mare putere al Rusiei.
5
 

 Conform viziunii liderului de la Kremlin, prezentată într-o formă sau alta 

cu diferite ocazii, politica SUA şi a aliaţilor săi a fost de limitare continuă a 

cordonului de securitate al F. Ruse, de abuzare a bunei credinţe a acesteia şi de 

încălcare a înţelegerilor făcute. Realitatea este cu totul alta. Moscova a acceptat 

                                                           
5
 Ibidem 
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extinderea NATO către graniţele sale, amplasarea sistemelor de rachete balistice 

în Europa de Est, dezmembrarea Iugoslaviei şi războiul NATO împotriva acesteia, 

cooperarea cu SUA în Afganistan, intervenţia aliată în Libia, primăvara arabă etc. 

fiindcă era slabă politic şi economic, nu din dorinţa de a se democratiza ci fiindcă 

nu prea avea încotro. Când a început să-şi recapete forţele şi să redevină 

puternică, chiar dacă nu la nivelul la care ajunsese fosta URSS, a intervenit militar 

în Georgia, anexând Abhazia şi Oseţia, a intervenit în Ucraina anexând Crimeea, 

provocând şi alimentând războiul civil în Donbas, a intervenit în Siria, încearcă şi 

de multe ori are succes, să destabilizeze UE şi NATO etc. Democraţiile 

occidentale au început să înţeleagă jocul Rusiei şi chiar acţionează pentru stoparea 

acesteia prin impunerea de sancţiuni economice, redeschiderea porţii de acces în 

NATO pentru ţările care doresc şi îndeplinesc condiţiile (cu referire directă la 

Georgia, Ucraina şi Republica Macedonia de Nord), desfăşurări de forţe militare 

la flancul estic al Alianţei, elaborarea de planuri de urgenţă menite să descurajeze 

tendinţele expansioniste ruseşti etc. Din păcate, aceste acţiuni vin cam târziu, au 

loc pe fondul unui climat de criză atât în relaţiile transatlantice, dar şi intra-

europene, fapt care, probabil, doar va amâna îndeplinirea planurilor Moscovei. 

 Moscova încearcă prin toate metodele, vechi şi noi, să-şi menţină şi să-şi 

consolideze poziţia de lider în spaţiile pe care încă le mai controlează, deşi din 

Bielorusia până în Armenia au început să apară probleme ce irită Kremlinul. 

 Rusia încearcă să copieze structurile economice şi de securitate europene 

pentru a stimula păstrarea coeziunii şi interesului ţărilor din spaţiul euro-asiatic în 

scopul menţineri Federaţiei Ruse. Constituirea Uniunii Euroasiatice este un astfel 

de exemplu, sau a Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai
6
. Eficienţa acestor 

structuri este slabă deocamdată şi impactul lor asupra ţărilor membre este relativ 

mic. Mult mai convingătoare sunt metodele vechi, adică şantajul economic, 

presiunea politică, menţinerea bazelor militare în ţările membre ale Federaţiei, 

implicarea subversivă fie prin atacuri cibernetice fie prin diferite forme ale 

războiului hibrid şi, în ultimă instanţă, intervenţia militară directă. Cel puţin până 

acum aceste metode au funcţionat. 

 Analizând istoria Rusiei observăm că nu este nimic nou  în evoluţia sa. 

Prăbuşirile dramatice urmate de renaşterile spectaculoase par să fie ciclice în acest 

spaţiu. Se pare că în prezent Rusia este la începutul unui proces de renaştere 

naţională, stimulat de un puternic sentiment popular, indus sau real, că Occidentul 

a subestimat puterea poporului rus şi că acţiunea militară este cel mai eficient mod 

de a-i învăţa pe occidentali să trateze cu respect Rusia. 

 

 Poziţia Uniunii Europene 
 Magistrale importante ale conductelor de gaz rusesc traversează Ucraina 

furnizând energie Europei Centrale şi de Vest. Puterile occidentale încearcă 

contracararea influenţei Rusiei în Europa prin identificarea unor surse alternative 

                                                           
6
 Nina Judith Katz, The True Interests of the US and Russia in Ukraine, Daily Kos. 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL III/nUMĂRUL 6 • NOIEMBRIE 2018 

ADMRR „aL.I. CUZa”  12 

 

de aprovizionare cu hidrocarburi, dar rezultate spectaculoase nu s-au înregistrat 

până în prezent, poziţia Rusiei menţinându-se. În acest domeniu lupta este abia la 

început deoarece SUA doreşte şi are posibilitatea să aprovizioneze parte din 

nevoile europene cu gaz lichefiat, iar exploatarea rezervelor de hidrocarburi din 

Marea Mediterană anticipează o concurenţă acerbă între marile companii 

petroliere ale lumii, concurenţă care a apărut chiar înainte de începerea exploatării 

propriu zise a hidrocarburilor. Estimăm că Rusia nu va sta în expectativă ci va 

acţiona cu toate mijloacele de care dispune pentru a-şi proteja interesele. 

 De asemenea, în UE nu există nici sprijin politic nici popular în măsură să 

determine acţiuni radicale împotriva Rusiei, capabile să o forţeze să treacă în 

defensivă. Practic, liderii europeni fac acelaşi joc pe care îl fac şi liderii ucraineni, 

adică de a oscila între SUA şi Rusia şi au încercat să obţină beneficii de la ambele. 

 Unii analişti politici s-au referit la acest impas în care se află relaţiile 

dintre Rusia şi UE ca la „micul Războiul Rece”. 

 Să sperăm că lumea globalizată în care marile economii sunt puternic 

interconectate, nu îşi va permite să alunece în altercaţii ce pot degenera în 

conflicte de lungă durată, cu un singur rezultat posibil, anume că toţi vor pierde. 

 În ceea ce priveşte ajutorul financiar pe care UE îl oferă Ucrainei, putem 

să menţionăm cele 1,6 miliarde de euro oferite ca sprijin pe termen scurt. 

Interesele economice ale UE în Ucraina sunt deocamdată prea mărunte pentru a 

justifica un sprijin financiar mai consistent, dar lucrurile se pot schimba, mai ales 

sub presiunea exercitată de preşedintele SUA, Donald Trump, care pare să fie 

foarte supărat pe UE. 

 Din punct de vedere politic şi de securitate UE este interesată de 

stabilitatea Ucrainei şi de evitare a unor conflicte la frontiera sa estică ce ar putea 

produce un nou val masiv de refugiaţi. 

 State membre ale UE precum Polonia, ţările baltice, Slovacia, Ungaria şi 

România aşteaptă din partea Bruxelles-ului o cât mai grabnică integrare a 

Ucrainei, ceea ce ar duce la stabilizarea regiunii. Dacă pentru Berlin, Paris sau 

Roma, Kievul este destul de departe, pentru Polonia, Slovacia sau Lituania, 

evoluţiile din Ucraina sunt extrem de îngrijorătoare şi poate nu atât evoluţiile, cât 

teamă că din nou marile puteri vor lua, peste capetele lor, hotărâri care îi privesc 

direct. 

 

 Interesele SUA 

 SUA doreşte să-şi extindă influenţa, pieţele şi capitalul în Ucraina
7
. 

Ucraina oferă bogate resurse minerale, cărbune, petrol şi metale rare. 

 În acelaşi timp, este esenţial ca Statele Unite să înţeleagă şi să respecte 

preocupările legitime de securitate ale Rusiei, precum şi profunzimea legăturilor 

istorice, politice, economice şi etnice ale Rusiei cu Ucraina. 

 Popularitatea lui Putin se află la cote înalte. Populaţia rusă are sentimentul 

                                                           
7
 Ibidem. 
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unei renaşteri naţionale, sentiment susţinut cu abilitate de preşedintele Putin, dar 

şi de realizările majore obţinute de diplomaţia rusă, uneori, ca în cazul Georgiei, 

Ucrainei, Siriei, susţinută de intervenţia armată. Etichetarea Rusiei doar ca „putere 

regională” şi excluderea acesteia din G8, impunerea de sancţiuni menite să o 

izoleze în plan internaţional, se proiectează în mentalul colectiv rus ca un afront 

prin care Occidentul demonstrează că nu respectă Rusia, că nu o priveşte ca pe un 

egal.  

 Există nenumărate studii, articole, analize care atrag atenţia asupra 

pericolului ce se ascunde în spatele crizei ruso-ucrainene, iar altele care încearcă 

să anticipeze ce va face Putin în continuare. 

 În ceea ce ne priveşte, apreciem că trei scenarii pot fi luate în consideraţie: 

 1. SUA şi Rusia vor conveni asupra unui curs de rezolvare a conflictului 

care să satisfacă interesele ambelor părţi. Lucrurile se vor petrece conform 

principiului enunţat de preşedintele SUA, Donald Trump: „avem o lume de 

condus”; 

 2. SUA, Rusia şi UE (într-o formă restrânsă) vor negocia, vor face 

compromisurile necesare şi vor informa Kievul asupra hotărâri luate. Eventual se 

va stabili şi un pachet de sprijin menit să atenueze şocul ucrainenilor provocat de 

revenirea la „normal”; 

 3. Conflictul se va croniciza şi, în final, când balanţa de putere va înclina 

de partea unuia din competitori, se va rezolva în favoarea celui mai puternic. 
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EVOLUŢII RECENTE PE DIRECŢIA STRATEGICĂ DE SUD-VEST ŞI 

DISTRICTUL MILITAR DE SUD AL FEDERAŢIEI RUSE 

Partea a II-a 

 

Col. (r) Constantin MOISA 

 

 După ce în prima parte a acestui articol am 

analizat zonele de responsabilitate ale Districtului Militar 

de Sud (DMS), vulnerabilităţile, punctele tari şi 

importanţa sa geostrategică în ansamblul strategic rusesc, 

vom continua prin a încerca o evaluare a direcţiei 

strategice de Sud – Vest, insistând pe aspectele concrete 

de acţiune în cazul unui conflict militar. 

 Încă de la început este necesar să precizăm că, 

spre deosebire de conceptul sovietic, cel al „teatrelor de 

război”, actualele districte militare ruseşti, inclusiv 

DMS, au valoarea unui grup de armate. 

 

 Direcţia Strategică de Sud-Vest (D.S. S-V) în concepţia Moscovei. 

 Declaraţii şi poziţii ale oficialilor ruşi privind locul şi rolul D.S. S-V 

 În martie 2017, ministrul apărării, Sergei Shoigu, după notificarea 

infiinţării Armatei 8 Arme Întrunite, sublinia că „această măsură a fost luată ca 

urmare a agravării situaţiei politico-militare în Districtului Militar Strategic de 

Sud-Vest. Aceasta se datorează creşteri prezenţei militare a NATO în Europa de 

Est, situaţiei din Ucraina şi a acţiunilor grupărilor teroriste internaţionale, 

inclusiv în Caucazul de Nord ”. 

 Valery Gerasimov, şeful Statului Major General al F. Ruse, declara în 

2017 că „ D.S. S-V rămâne o prioritate pentru armata Rusiei. Acesta este primul 

care va primi cele mai moderne sisteme de armamente”. 

  Sunt doar câteva declaraţii deşi media abundă de astfel de poziţii 

exprimate aproape lunar de liderii ruşi. De câteva ori pe an, înalţi demnitari ruşi, 

inclusiv preşedintele Putin, ameninţă cu 

măsuri, inclusiv nucleare, ce vor fi 

aplicate ţărilor NATO, cu referire directă 

la România, considerând Scutul de la 

Deveselu  ca inacceptabil pentru F. Rusă. 

 Evaluare privind D.S. S-V 

 În această analiză a evoluţiilor 

recente pe D.S. S-V, vom porni de la harta 

intocmită de Swedish Defence Research 

Agency (FOI) din Stockolm, prezentată în 

prima parte a acestei analize (Dincolo de 
 

Harta 1:  D.S. de S-V 
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Orizonturi, nr. 5/2018), unde sunt detaliate forţele şi zonele aflate în 

responsabilitatea DMS. 

 Din analiza celor prezentate, pornind de la dislocarea forţelor militare ruse 

şi mai ales a marilor unităţi/unităţi recent înfiinţate, dar şi a dispunerii bazelor 

militare, precum şi a forţelor desfăşurate în unele din fostele republici sovietice, 

rezultă că în responsabilitatea Comandamentului Strategic Întrunit de Sud (JSCS) 

şi a DMS, se găseşte D.S. S-V, definită printr-o direcţie strategică şi o direcţie 

operativă (sau mai probabil operativ-strategică) astfel: 

 a) Direcţia Strategică de Sud-Vest sau Direcţia Balcanică, ca direcţie 

principală (cu cel puţin două direcţii operative aero-terestre prin Balcani, 

corespunzător vechilor direcţii greacă şi turcă, la care se poate adăuga direcţia 

operativă sârbo-croată/fostă Nord-italiană şi o direcţie operativă aero-navală din 

Marea de Azov, prin M. Neagră). 

 b) Direcţia Operativă de Sud sau Direcţia Caucazul de Nord/Transcaucaz, 

ca direcţie secundară. 

 Elementul de noutate este dat de faptul că dacă în concepţia sovietică 

D.S. S-V acoperea preponderent spaţiul balcanic şi al  M. Negre, iar 

Caucazul era parte a Direcţiei Strategice de Sud, în concepţia actuală, D.S. S-

V, include, în afara direcţiilor operative Balcani – M. Neagră şi direcţia 

Caucazul de Nord/Transcaucaz (aceasta probabil de valoare operativ-

strategică). În plus, din analiza activităţilor militare şi a eforturilor diplomatico-

militare ale Rusiei, putem aprecia că vechea direcţie Nord-italiană, ar putea fi 

acum spre Sud, pe o axa ce ar deschide direcţia spre Serbia-Bosnia-Croaţia-

Slovenia, cu o posibilă direcţie tactică spre sudul Ungariei. Aceasta ar face din 

teritoriul ţării noastre o bază de plecare spre operaţiile ce se pot desfăşura pe 

aceste 3 posibile direcţii operative ale axei principale balcanice. 

 În cadrul D.S. S-V, Direcţia operativă turcă are pentru F. Rusă o 

semnificaţia aparte. Poate scoate de sub interdicţie şi asigura ocolirea strâmtorilor 

Bosfor şi Dardanele, aceasta în cazul în care va putea deschide un coridor 

suficient de larg către Serbia şi cu variantă spre sud, pe Direcţia operativă greacă, 

ce ar asigura ieşirea la mările calde
1
. Într-o astfel de situație, Turcia ar fi aproape 

înconjurată de forţele ruseşti. 

 Totuşi, valoarea mare a forţelor şi mijloacelor ce ar trebui angajate de 

DMS în această zonă, face să privim cu reţinere o operaţie de această amploare. 

 Pornind de la dislocarea forţelor militare ruse, misiunile acestora, 

scenariile exerciţiilor recente, dar şi a activităţilor diplomatico-militare 

desfăşurate, se poate aprecia că: 

 a) efortul principal pe D.S. S-V din responsabilitatea DMS este centrat pe 

zona Balcani – M. Neagră, având ca axă principală a operaţiilor Peninsula 

Balcanică, cu patru direcţii operative aero-terestre: Turcia, Greacia, Nord-

italiană/Sârbo-Slovenă şi direcţia operativă aero-navală M. Neagră; 

 b) o direcţie de valoare operativ-strategică, pe o axă secundară, centrată pe 

zona Caucazului; 
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 c) misiunea principală ar fi aceea de a garanta accesul şi chiar controlul 

strâmtorilor Bosfor şi Dardanele, ulterior proiectarea forţelor în M. Mediterană şi 

mai departe spre alte zone de operaţii de interes strategic pentru Moscova. 

 Dacă susţinerea forţelor ruse în Balcani şi M. Neagră este dificilă, având 

în vedere faptul că România, Bulgaria, Turcia, Croaţia, Slovenia şi în viitor 

Republica Macedonia de Nord sunt ţări membre NATO, în Caucaz situaţia pare 

mai favorabilă Rusiei. Forţele ruse din Caucaz şi cele aliate din Armenia, Oseţia şi 

Abhazia, etc. ar putea menţine angajate forţele turceşti/NATO din această regiune 

estică iar kurzii, aliaţi ai ruşilor, ar putea angaja forţele turce din Sud şi Sud-Est. 

 Acest scenariu ar fi similar celui din vremea URSS şi parţial se regăseşte 

în acţiunile ruse din Siria. În plus, structura de comandă-control actuală, 

reprezentată de JSCS, garantează unitatea de comandă a fortelor (anterior erau 2 

comandamente strategice sovietice), operativitatea deciziilor şi flexibilitatea 

acţiunilor. 

 De subliniat că în 2015, Rusia şi Cipru au semnat un acord militar ce 

permite flotei ruse să folosească portul cipriot Limassol. Cipru, membru al UE, nu 

și al NATO, găzduiește, tot pe coasta sudică, la Akrotiri, o bază aeriană britanică 

folosită de avioanele NATO ce desfăşoară misiuni în zona Orientului Mijlociu. 

 Deci, Flota Rusă are în prezent două baze navale în M. Mediterană 

(Limassol în Cipru şi Tartus în Siria), iar Moscova negociază cu autorităţile 

cipriote ca avioanele ruseşti să primească acces pentru misiuni umanitare la o 

bază aeriană de lângă localitatea Paphos. 

 În concluzie, D.S. S-V deschide direcţii de interes strategic pentru Rusia, 

spre Orientul Mijlociu și M. Mediterană, în timp ce D.S. Vest duce spre Europa 

Centrală. 

 Succes ar putea apare pe „frontul din umbră” unde Rusia nu precupeţeşte 

niciun efort pentru a deturna aspiraţiile legitime ale popoarelor de a trăi în linişte, 

stabilitate şi într-un sistem democratic în care drepturile şi libertăţile să le fie 

respectate. Potrivit unor analize, în ultimii 20 de ani agenţi în special ai FSB, SVR 

şi GRU, dar și elemente ale crimei organizate rusești cu conexiuni la Kremlin au 

pătruns în ţările balcanice, unde au cumpărat instituţii financiare private, obiective 

industriale cu importanță militară, comunicaţii, transporturi etc., şi au investit 

masiv în proiecte guvernamentale majore din aceste ţări. Cazurile mediatizate 

privind sponsorizarea de către F. Rusă a grupărilor şi partidelor extremiste, 

acţiunile de deturnare a rezultatelor alegerilor din diferite ţări europene, atacurile 

cibernetice, acţiunile de destabilizare a unor state sunt deja notorii. Astfel, 

structurile de forță rusești sunt pregătite pentru crearea unui întreg sistem necesar 

pentru implementarea unei politici „hibride” şi susţinerea unei eventuale 

confruntări cu NATO. 

 Din punct de vedere militar, după reluarea patrulelor aeriene strategice 

(2007), acţiunile au devenit tot mai agresive pe ambele flancuri ale NATO, 

respectiv pe direcţia generală M. Nordului, Canalul Mânecii, până spre coastele 

Spaniei şi Portugaliei, precum şi în zona M. Negre spre coastele României, 
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Bulgariei şi Turciei. În prezent, aeronavele militare ruseşti (de luptă şi de 

recunoaştere) zboară frecvent în apropierea graniţelor statelor baltice, Poloniei, 

Norvegiei şi Suediei. 

 Exerciţiile militare de lângă graniţele acestor state sunt de natură agresivă 

şi provocatoare. De 

asemenea, misiuni 

de culegere de 

informaţii şi de 

testare-provocare 

sunt desfăşurate de 

partea rusă pe D.S. 

S-V (adică la 

flancul sudic al 

NATO), în M. 

Neagră, spre Insula Șerpilor sau zona apropiată de Bosfor şi ţărmurile Georgiei. 

 O menţiune specială privind folosirea mercenarilor şi a companiilor de 

securitate private. Mercenari ruşi au fost identificaţi luptând în Ucraina, Siria şi 

Libia, în cadrul diferitelor facțiuni beligerante. Pe de altă parte, acolo unde Rusia 

a vrut să nu fie direct şi vizibil implicată, a folosit companiile private de 

securitate, cum este cazul Companiei Militare Private Wagner. După angajarea 

acestora în acţiuni de sprijin logistic şi de protecţie a forţelor, luptători Wagner au 

fost angajaţi şi în acţiuni de luptă.  

 Reţine atenţia însă avertizarea emisă de conducerea Consiliului Atlantic 

într-un raport întocmit de generalul britanic Sir Richard Shirreff şi de Maciej 

Olex-Szczytowski, fost consilier special al ministrului de externe al Poloniei. În 

raport se arată că pe fondul unei înţelegeri greşite a Rusiei, Occidentul consideră 

că aceasta va respecta regulile. Rusia şi-a modernizat semnificativ sistemul militar 

şi de securitate, iar Putin „are aparatul militar şi de securitate necesare pentru a 

declanşa oricând o operaţie ofensivă pe 

orice direcţie europeană în maxim 24 de 

ore.” Rusia, conform noii doctrine, îşi 

bazează forţa de lovire pe batalioanele 

tactice cu capacitate de luptă permanentă 

(erau deja 128 de unităţi în 2018) iar 

mobilizarea urmând să constituie o etapă 

ulterioară atacului. Astfel, unitățile 

luptătoare rusești ar putea să meargă la 

război cu o viteză pe care NATO nu o 

poate anticipa şi mai ales contracara. 

 În zona DMS, harta de mai sus ne 

arată cum Rusia, după ocuparea Crimeii 

şi-a extins Zona Economică Exclusivă 

din M. Neagră cu cca.150%. 

 
Patrule aeriene ruse in Atlantic si M. 

Neagra interceptate de fortele NATO 
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 Analiştii militari apreciază că un conflict, estimat ca probabil pe D.S. S-V 

va fi unul limitat ca scopuri şi obiective, cel mai probabil pe direcţia Ucrainei şi 

de-a lungul ţărmului M. Negre, pentru a asigura realizarea unor obiective strict 

necesare pentru controlul total al M. Negre şi strâmtorilor Bosfor şi Dardanele, 

dar şi în zona sudului Ucrainei şi a R. Moldova. 

 Moscova consideră necesar să îşi ducă la îndeplinire obiectivul principal şi 

acesta nu este, cel puţin într-o primă fază, cel a unei confruntări cu NATO, 

dezmembrarea totală a Ucrainei sau ocuparea Europei de Est ci, mai degrabă, 

constituirea unor zone tampon, apropiate politic de Moscova. 

 Pentru realizarea altor obiective 

importante pe D.S. S-V, Rusia are deja alte 

mijloace, cum sunt presiunile financiare, 

dependenţa energetică a unor ţări, acţiunile 

subversive directe şi indirecte, presiunile 

diplomatice de tip hard sau soft, susţinerea 

unor structuri naţionale favorabile 

Moscovei (mass media, grupări şi partide 

politice etc.). 

 În afara direcţiilor strategice 

analizate se adaugă noile capacităţi de a 

proiecta forţele în afara zonei de 

responsabilitate, respectiv în Orientul 

Mijlociu şi estul Mediteranei. De 

asemenea, sunt schimbări de concepţie în 

abordările operative şi strategice de planificare şi ducere a acţiunilor militare, 

inclusiv conceptul războiului hibrid. Orice nouă operaţie strategică va include 

elemente ale războiului hibrid. 

 Nu este nici un secret că există scenarii conform cărora strategii ruşi 

pregătesc un război terestru pe D.S. S-V. Acest scenariu prevede  invadarea Ucrainei şi o replică 

nucleară în regiunea Mării Negre, în cazul implicării forţelor NATO în conflict. 

 Scenariile exerciţiilor Kavkaz 2016 şi Zapad 2017, precum şi alarmele şi 

exerciţiile de evaluare de mare amploare desfăşurate în întreg DMS în anul 2017 

sunt dovezi de planificare şi antrenament bine pregătite şi cu scopuri precise. 

Exerciţiilor militare comune cu trupele din Abhazia, Oseţia de Sud, Armenia şi 

Transnistria repetă cam aceleaşi scenarii. În acest sens putem menţiona câteva 

scenarii recente. 

 Reactivarea, în perioada aprilie-mai 2016, a conflictului dintre Armenia şi 

Azerbaidjan care ar fi fost cauzată de manevrele specifice ale agenţilor ruşi. Prin 

tulburarea apelor dintre cele două ţări, Rusia şi-a consolidat prezenţa în această 

regiune, amendând totodată anumite tendinţe politice ce apăruseră la Erevan şi 

Baku considerate de liderii ruşi nefavorabile Moscovei. 

 Cel din 28 martie 2013, când din ordinul preşedintelui Putin, 

Comandamentul Strategic Sud al armatei ruse a început o aplicaţie aeronavală 

 
Directia Strategica de Sud-Vest in 

conceptia actuală 
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neanunţată, cu trageri de luptă şi operaţiuni de desant pe litoralul M. Negre, după 

un scenariu la scară redusă de ocupare a Dobrogei şi a capitalei României în 

decurs de 4-6 ore. 

 Pe 4 ianuarie 2016, Aaron Korewa, consilierul ministrului de externe al 

Suediei a publicat un articol în care descria un nou posibil scenariu al lui Vladimir 

Putin. Rusia ar trimite în apropierea Insulei Șerpilor, câteva nave în misiuni 

umanitare. Ar urma o debarcare a forţelor paramilitare ruseşti, aşa numiţii 

„omuleți verzi” care ar ocupa insula. Ocuparea Insulei Şerpilor de către ruşi ar fi 

urmată de transformarea ei într-un avanpost militar care ar asigura controlul total 

asupra vestului şi nord-vestului M. Negre. 

 Sunt multe alte șcenarii care, dacă ar fi implementate, ar putea aduce 

trupele rusești în apropierea graniței cu România. 

 

 ȘCENARII ŞI POSIBILE OPŢIUNI MILITARE 

 DMS restructurat este deja o forţă majoră, având responsabilităţi geo-

strategice deosebit de mari. 

 Misiunile principale ale districtului sunt: asigurarea securităţii şi apărării 

pe D.S. S-V şi în regiunile M. Negre şi a M. Caspice; împiedicarea infiltrării 

grupurilor jihadiste în Caucazul de Nord; lupta împreună cu alte forţe de 

securitate împotriva islamismului-jihadist în Caucazul de Nord şi în sudul Rusiei; 

sprijinirea şi protejarea aliaţilor Rusiei în Caucaz; sprijinirea, susţinerea şi 

planificarea acţiunilor de luptă în sprijinul separatiştilor ruşi de pe teritoriul 

Ucrainei; sprijinirea, susţinerea şi participarea la operaţiile forțelor militare rusești 

din Siria şi a celor navale din estul Mediteranei; asigurarea apărării înaintate pe 

teritoriul rus împotriva potenţialelor ameninţări de înalt risc (din partea SUA şi 

NATO). De asemenea, trebuie să subliniem faptul că în locul unei agresiuni 

deschise, Moscova ar prefera, cel puțin în această etapă, calea conflictului prin 

terți. Acest element a apărut cu claritate în conflictele din Georgia, Ucraina, 

Moldova, ţările baltice etc. 

 

  Scenarii şi opţiuni posibile de acţiuni militare 

 Principala sursă pentru aceste scenarii este Stratfor. Specialiştii militari ai 

acestui think-tank au analizat o serie de scenarii de acţiun e agresivă din partea 

Rusiei pe Direcţia Strategică de Sud-Vest. 

 De remarcat este faptul că toate cele trei variante sunt fezabile şi pot fi 

 
Scenarii din War Game (Stratfor) 
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executate cu forţe şi mijloace existente la pace. 

 Dintre cele trei variante prezentate mai sus, prima variantă este creditată 

ca fiind cea mai posibilă; din punctul nostru de vedere, al doilea scenariu (Costal 

Option) pare cel mai periculos pentru România. 

 Scenariul nr. 2: Obiectivele stabilite sunt: ocuparea totală a coastei de 

Sud a Ucrainei; asigurarea conectării tuturor forţelor ruse şi a celor susţinătoare 

din Peninsula Crimeea până în Transnistria; asigurarea şi protejarea intereselor 

ruseşti din regiune; tăierea oricărei legături a Ucrainei cu M. Neagră. 

 Forţele ruseşti minim necesare: 55-60.000 militari, care vor duce operaţia 

pe o adâncime de aproape 645 km pe durata a 23-26 de zile, pentru a ocupa 

103.600 km² de teritoriu cu o populaţie de cca. 6 milioane locuitori. Dificultăţi 

pentru forţele ruseşti: rute de aprovizionare 

lungi şi cu treceri extrem de multe peste 

cursurile de apă. 

 Pentru îndeplinirea misiunilor, DMS 

angajează forţele militare subordonate, 

inclusiv grupul militar din Caucaz, bazele 

militare ruseşti în Abhazia, Oseţia de Sud şi 

Armenia, la care se adaugă întăriri ale SMG 

rus. 

 O altă variantă este prezentată în 

analiza experţilor din R. Moldova. Conform acestei analize, pentru cucerirea R. 

Moldova, DMS se va folosi şi de forţele dislocate de Moscova în Transnistria, 

precum şi de contingente militare din Crimeea, din Districtului Militar Vest, 

precum şi de forţe din Flota M. Negre. 

 Una din direcţiile strategice analizate, este cea de Nord-Est, cunoscută și 

sub denumirea de Direcţia Podolică, a cărei axă principală este Kiev, Tiraspol, 

Chişinău, Iaşi. 

 Alte direcţii operative sunt: Direcţia Central-ucraineană şi Direcţia Sud-

ucraineană, care trece prin partea de Sud a R. Moldova. 

 În cazul unui război de mică intensitate, acțiunile militare se vor desfășura 

pe Direcția Operativă Central-ucraineană; în cazul unui război total, acțiunile se 

vor desfășura pe două sau pe cele trei direcții operativ-strategice. 

 În cazul conflictului de mică 

intensitate, prima etapă va pune accentul pe 

desfășurarea intensivă a operațiilor 

informaționale și a altor elemente specifice 

războiului hibrid. 

 În cea de a doua etapă ar urma 

declanşarea acţiunilor militare propriu-zise 

sub pretextul operaţiunilor de pacificare. 

Durata acestui conflict limitat derulat pe 

Direcţia Central-ucraineană va fi de 3-4 zile. 
 

Acţiunile pe Direcţia Central-Ucraina 

 
Acţiunile pe Direcţia Sud-Ucraina 
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 Declanşarea unui război total împotriva R. Moldova este evaluată ca având 

o probabilitate foarte mică dar dacă totuşi va avea loc, acesta se va duce pe 2 

direcţii: Direcţia Central-ucraineană şi Direcţia Sud-ucraineană. Cel mai probabil, 

în cadrul acestui război total vor fi implicate forţe militare din: Transnistria, 

Crimeea şi cele din Districtul Militar de Sud. Întreaga operaţie ar putea dura 6-7 

zile şi se va desfăşura pe întreg teritoriul R. Moldova. 

 Analizând în paralel cele două scenarii se poate observa cât de bine se pot 

coordona şi susţine cele doua variante prezentate, mai precis, acţiunile de pe 

direcţiile Central şi Sud ucraineană duse în continuarea scenariului „Costal 

Option”. 

 

 CONCLUZII GENERALE: 

 - Rusia, este încă prezentă militar, sub o formă sau alta, în absolut toate 

statele ex-sovietice (mai puţin ţările baltice, dar şi ele sunt sub presiune 

permanentă din partea Rusiei). 

 - Majoritatea bazelor militare importante ale F. Ruse sunt dislocate în state 

din Regiunea Extinsă a M. Negre, zonă de interes strategic pentru România. 

 - Având în vedere estimările, potrivit cărora pe D.S. Vest lansarea unei 

operaţii militare de amploare este puţin probabilă, apreciem că D.S. S-V rămâne 

opţiunea pe care Rusia o poate pune în aplicare şi pentru care pledează acţiunile şi 

pregătirile în desfăşurare. 

 - Ucraina pare a fi o acoperire confortabilă pentru Moscova care poate 

justifica, oarecum credibil, atenţia acordată de conducerea politică şi militară a F. 

Ruse pentru creşterea numerică şi calitativă a forţelor terestre, aeriene şi navale 

din subordinea DMS. În acelaşi timp poate ascunde eficient eventualele intenţii de 

anvergură mult mai mare ale Moscovei. Credem că un astfel de scenariu este 

posibil dar nu fără complicitatea altor actori geopolitici. 

 - Moscova va continua să folosească toate mijloacele nemilitare de care 

dispune pentru a destabiliza UE şi NATO. Potrivit studiului Kremlin Playbook, 

Rusia a creat „o reţea secretă de dominaţie” în Europa Centrală şi de Est, prin care 

influenţează procesul decizional. Experţii afirmă că pătrunderea intereselor 

politice şi economice ale Rusiei este atât de puternică în unele ţări, încât se poate 

vorbi de „stat-captiv”. Remarcile preşedintelui SUA, Donald Trump, făcute în 

cadrul Summit-ului NATO de la Bruxelles un trebuie să ne mire ci să ne dea de 

gândit. De fapt el a exprimat, în stilul său propriu, ceea ce toţi ştim sau am intuit. 

 În final, trebuie să subliniem că încă nu este prea târziu pentru a 

conştientiza faptul că România este amenințată direct, că este înconjurată din ce în 

ce mai strâns de țări care simpatizează cu Moscova, răspund pozitiv la presiunile 

acesteia sau au interese pe care Moscova le-ar putea satisface. De aceea se impune 

o reorientare fundamentală a conceptului de securitate națională. Apartenența la o 

alianță nu exclude obligația fundamentală a statului național de a asigura, prin 

toate mijloacele, apărarea independenței, integrității teritoriale și a suveranintății 

naționale. 
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 Cine crede că va veni altcineva să moară pentru noi se înșeală profund. 

Este obligația noastră să ne apărărm țara. Eventual, ajutorul va veni atunci când 

amenințarea îi va viza direct și pe cei de la care așteptăm sprijinul. Ecuația este 

simplă și este certificată de isorie. Închipuiți-vă că Ucraina ar fi fost țară NATO. 

Oare ar fi pornit SUA și Aliații europeni război împotriva Rusiei pentru eliberarea 

ei? Puțin probabil. 

 De asemenea, „câinele de pază” al ţării ar trebui să-şi orienteze întreaga 

forţă către îndeplinirea principalelor sale misiuni și să stea departe de ispitele 

perioadelor de tranziție. 

 Partidele politice, societatea civilă, organizațiile neguvernamentale etc. au 

misiunea de a edifica democrația; structurile de forță au menirea de a apăra 

democrația. Când lucrurile se amestecă începe dezbinarea, anarhia și se crează 

terenul favorabil pentru apariția „boierilor hicleni”, așa cum îi numeau cronicarii 

pe trădătorii de ţară. 
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SITUAŢIA POLITICĂ ŞI DE SECURITATE ŞI PROBLEMELE MAJORE 

DIN R.SERBIA ŞI BALCANII DE VEST 

 

Col. (r) Cedomir VOINOV 

 

 Balcanii de Vest (BV)
8
 sunt o adevărată „mină 

de aur” pentru cercetători şi istorici, deoarece oferă 

permanent subiecte de cercetare, de analiză şi de scris 

cărţi. În prezent, BV reprezintă o regiune care are atât 

potenţial pentru perpetuarea unor conflicte tradiţionale, 

cât şi potenţial pentru cooperare şi atingere a acelor 

standarde şi condiţii care să permită integrarea întregii 

regiuni în Uniunea Europeană (UE). 

 Mulţi analişti şi istorici evidenţiază că 

problemele actuale ale regiunii BV se datorează unor 

soluţii eronate, de compromis, care nu au eliminat 

problemele, respectiv cele moştenite din cel de Al 

Doilea şi chiar din Primul Război Mondial. Acestea au condus la disoluţia 

violentă a statului socialist iugoslav, cu efecte resimţite şi în prezent. Toate fostele 

state iugoslave sunt afectate de nefinalizarea procesului de succesiune a 

R.S.F.Iugoslavia (cel în domeniul apărării, „Anexa A”, nici măcar nu a demarat). 

 Frecvent, problemele dintre statele şi entităţile
9
 din BV sunt menţinute şi 

chiar accentuate de problemele interne dintr-un stat sau entitate, iar peste toate 

acestea se suprapun interesele marilor puteri (SUA, UE, F. Rusă) frecvent 

diametral opuse. Ecuaţia politică şi de securitate se complică suplimentar prin 

pătrunderea în regiune a Chinei
10

. Problemele şi fricţiunile între comunităţile 

etnice, statele şi entităţile din BV transcend regiunea şi se extind  nu doar în 

Europa, dar şi pe alte continente (îndeosebi prin diaspora originară din BV), 

afectând chiar şi sportul sau activităţile cultural-ştiinţifice. 

 Pentru normalizarea deplină a situaţiei din BV un rol deosebit îl are 

identificarea unor comp romisuri în relaţiile dintre unele comunităţi etnice (chiar 

între popoare!): sârbi şi croaţi, sârbi şi albanezi, sârbi şi boşniaci
11

, croaţi şi 

boşniaci, macedoneni şi albanezi. În prezent, cel mai mare potenţial de 

                                                           
8
 Pentru nevoile lucrării, vom considera ca făcând parte din Balcanii de Vest: R.Albania, Bosnia şi 

Herţegovina (BiH), R.Croaţia, R.Macedonia, Muntenegru, R.Serbia şi R.Slovenia. 
9
 În lucrare, „Kosovo” va fi considerat ca fiind o provincie autonomă a R.Serbia şi pentru aceasta 

se va folosi termenul „KiM” (Kosovo şi Metohija). 
10

 Prin cele două programe principale: Iniţiativa „16+1” şi Iniţiativa „Centura şi drumul”, „One 

Belt, One Road” (OBOR). 
11

 Termen care în prezenta lucrare desemnează o populaţie autohtonă din spaţiul fostei Iugoslavii, 

de religie musulmană şi care vorbeşte o limbă de origine slavă. Statul cu cel mai mare număr de 

boşniaci este Bosnia şi Herţegovina. 
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destabilizare îl au statutul incert al provinciei Kosovo şi Metohija (KiM), 

funcţionarea defectuoasă a statului bosniac, tensiunile din relaţiile sârbo-croate şi 

disensiunile din interiorul R. Macedonia. 

 Prezenţa militară internaţională din KiM
12

 şi Bosnia şi Herţegovina 

(BiH
13

) rămâne principalul factor de descurajare pentru violenţe de proporţii în 

cele două zone. La aceasta se adaugă şi opţiunea tuturor statelor şi entităţilor din 

BV de a adera la UE, ceea ce presupune reforme şi democratizarea societăţilor. 

 

 Situaţia de securitate şi problemele majore din R. Serbia 
 Situaţia de securitate din „Serbia Centrală” şi Vojvodina este stabilă. Cea 

mai mare problemă a R. Serbia o reprezintă statutul incert al KiM
14

. Acesta 

grevează atât calea europeană a statului sârb, cât şi dezvoltarea economică a ţării 

şi relaţionarea autorităţilor de la Belgrad cu alte minorităţi din „Serbia Centrală” 

şi Vojvodina. Combinat cu „moştenirea istorică”, „dosarul kosovar”, totodată, 

creează o serie de probleme Serbiei în relaţionarea cu statele vecine, dar şi cu 

marile puteri şi cu alte state occidentale, care 

mai întâi au intervenit direct pentru 

identificarea unei soluţii în KiM
15

, iar apoi au 

recunoscut independenţa unilateral declarată 

a „Kosovo”
16

. 

Alte probleme interne ale R.Serbia sunt: 

 - lupta politică internă acerbă, între o 

opoziţie dezbinată şi o putere care 

beneficiază de popularitate, în principal, datorită preşedintelui celui mai mare 

partid de guvernământ
17

 şi preşedinte al ţării, Aleksandar Vučić; 

 - nivel de trai scăzut, combinat cu măsuri de austeritate, pentru stabilizarea 

macroeconomică a ţării şi crearea de condiţii pentru creştere economică
18

; 

 - procesul prelungit de tranziţie economică, care a favorizat actele de 

corupţie şi cauzează cheltuieli mari, prin restructurarea lentă a întreprinderilor 

publice; 

 - nivel relativ mare al corupţiei, atât la nivel înalt, cât şi privind „mica 

corupţia”; 

 - crimă organizată, care cooperează frecvent cu grupări criminale din afară 

şi dobândeşte caracter transfrontalier; 

                                                           
12

 KFOR. 
13

 EUFOR „Althea”. 
14

 În Strategia securităţii naţionale a R. Serbia se arată că „principala ameninţare la adresa 

securităţii ţării este tentativa de secesiune a KiM”. 
15

 Prin intervenţia militară a NATO împotriva R.F. Iugoslavia, în perioada 24.03-10.06.1999. 
16

 Unilateral Declaration of Independence/UDI, la 17.02.2008. 
17

 Partidul Progresist Sârb/SNS. 
18

 Anul 2018 este primul an, după declanşarea crizei economice şi financiare, când are loc o 

creştere a salariilor şi pensiilor. 
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 - manifestări de extremism etnic, religios şi ideologic; 

 - blocarea pe teritoriul naţional a câtorva mii de refugiaţi/migranţi 

economici, care doresc să ajungă în Occident. 

 Principala problemă cu care se confruntă R. Serbia în promovarea 

obiectivelor sale de politică externă este condiţionarea aderării sale la UE de 

„normalizarea relaţiilor” cu fosta sa provincie din sud, KiM, inclusiv prin 

încheierea unui acord care să fie „obligatoriu din punct de vedere juridic”, deşi 

până în prezent nu s-au definit nici tipul şi nici conţinutul unui astfel de acord.  

 Interdependenţa dintre „dosarul kosovar” şi parcursul european al R. 

Serbia are ca efecte: 

 - instituirea unei relaţii speciale între R. Serbia şi F. Rusă
19

, care susţine 

poziţia Belgradului în soluţionarea problemei 

KiM şi blochează orice iniţiativă menită să 

modifice Rezoluţia 1244/1999 a Consiliului de 

Securitate al ONU sau să fie adoptată una nouă, 

care să consfinţească independenţa „R. Kosovo”. 

Unii analişti consideră că dependenţa Belgradului 

de Moscova în „dosarul kosovar” constituie baza 

pentru acordul interguvernamental sârbo-rus de 

colaborare în domeniul energetic
20

, prin care R. 

Serbia se obligă să vândă către „Gazprom” pachetul majoritar de acţiuni al 

companiei naţionale sârbe de petrol şi  gaze „NIS”, direct, fără licitaţie 

internaţională; 

 - alierea Belgradului cu Moscova într-o serie de dosare internaţionale de 

interes pentru Moscova. Între dosarele care au iritat comunitatea occidentală se 

numără sprijinul Belgradului pentru o iniţiativă rusă de livrare de ajutoare 

umanitare în Siria, ca şi pentru o iniţiativă pentru 

deminare umanitară în Siria; 

 - nealinierea R. Serbia la sancţiunile 

internaţionale occidentale (SUA, UE) împotriva F. 

Ruse, pentru rolul acesteia în anexarea Crimeei şi 

conflictele din estul Ucrainei, ca şi pentru sprijinul 

acordat autoproclamatelor republici populare din 

Doneţk şi Lugansk. Mai mult, Serbia este acuzată 

că a folosit sancţiunile pentru a-şi creşte prezenţa comercială pe piaţa rusă (în 

special de produse agroalimentare). Totodată, relaţiile bilaterale sârbo-ruse se 

dezvoltă în toate domeniile, cu accent pe cele din apărare şi securitate
21

; 

                                                           
19

 Prin „Declaraţia de parteneriat strategic” din 2013. 
20

 Semnat în ianuarie 2008, la Moscova, în prezenţa preşedinţilor celor două ţări, Boris Tadić şi, 

respectiv, Vladimir Putin. 
21

 În octombrie 2017, Serbia a primit din F.Rusă o donaţie de şase avioane MiG-29 (care sunt în 

curs de reparaţii şi modernizare, pe baze comerciale, însă) şi i s-a promis (decembrie 2016) o altă 

donaţie de 30 de tancuri (T-72) şi 30 de vehicule blindate (BRDM-2), a achiziţionat 2 elicoptere 
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 - aşteptata tensionare a relaţiilor dintre Belgrad şi Bruxelles, pe măsura 

înaintării Serbiei pe calea spre UE şi a respingerii în continuare a solicitării de 

armonizare a politicii externe a Belgradului cu cea a Bruxelles-ului, inclusiv 

privind sancţiunile la adresa Rusiei. Trebuie subliniat că Belgradul mizează pe 

lipsa de unitate a statelor membre ale UE privind relaţiile cu F. Rusă, precum şi pe 

faptul că odată cu trecerea timpului relaţiile UE cu Moscova s-ar putea îmbunătăţi 

şi UE ar putea renunţa la sancţiuni. Mai mulţi oficiali de vârf de la Belgrad 

(preşedintele A.Vučić, prim-vicepremierul Ivica Dačić) au subliniat în 

nenumărate rânduri că Belgradul nu va impune sancţiuni F. Ruse şi va continua să 

aibă  întâlniri şi consultări frecvente cu liderii de la Moscova, inclusiv cu 

preşedintele V. Putin. 

 Un capitol distinct al problemelor R. Serbia îl reprezintă disensiunile cu 

statele vecine, cele mai mari fiind înregistrate cu state sau entităţi din fosta 

Iugoslavie. Principalele disensiuni de această natură sunt: 

 - în relaţia cu Croaţia: 

  - poziţiile opuse privind evenimente şi instituţii din perioada 

ocupaţiei fasciste a Iugoslaviei şi a existenţei Statului Independent Croat/NDH 

(1941-1945)
22

; 

  - poziţii antagoniste privind  cauzele şi evenimentele  din Războiul 

Croat de Eliberare (1991-1995)
23

, cu accent pe operaţiile armatei şi poliţiei croate 

„Fulgerul”
24

 (mai 1995) şi „Furtuna”
25

 (august 1995), ca şi pe numirea în funcţii 

oficiale a unor foşti comandanţi croaţi acuzaţi sau condamnaţi pentru crime de 

război; 

  - poziţii opuse privind cauzele (ne)întoarcerii  în R. Croaţia  a 

refugiaţilor de etnie sârbă; 

  - recunoaşterea de către Zagreb a Declarației Unilaterale de 

Independență (UDI) şi divergenţe privind sprijinul Croaţiei pentru afirmarea sau 

consolidarea „statalităţii” „R. Kosovo”
26

; 

  - poziţii divergente privind definirea graniţei pe Dunăre, în 

principal în zona Vukovar (Vukovarska ada) şi Šarengrad (Šarengradska ada); 

  - critici croate privind  (ne)respectarea drepturilor etnicilor croaţi şi 

„bunievţi” din Serbia; 

 - în relaţia cu BiH: 

                                                                                                                                                               
Mi-17, este în curs de achiziţionare a altor 4 elicoptere Mi-35 şi 3 Mi-17, iar forţele armate sârbe 

execută exerciţii militare cu FA ruse, pe teritoriul Serbiei, F.Ruse şi R.Belarus. 
22

 Belgradul, sprijinit de organizaţii şi instituţii oficiale americane şi israeliene, acuză autorităţile 

de la Zagreb de „relativizarea” fascismului croat din perioada NDH, iar diverse cercuri din 

Croaţia, chiar de glorificarea fascismului croat din timpul NDH. Acuzaţii similare sunt aduse 

Belgradului, ca urmare a proceselor de reabilitare din Serbia a unor colaboraţionişti sârbi în 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial (Dragoljub „Draža” Mihailović, Milan Nedić). 
23

 „Domovinski rat”. 
24

 „Bljesak”. 
25

 „Oluja”. 
26

 Relaţii diplomatice, cooperare extinsă, sprijin pentru aderarea la organizaţii internaţionale. 
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  - negarea comiterii unui genocid la Srebrenica şi în alte localităţi 

din BiH
27

; 

  - poziţii diferite privind cauzele şi o serie de evenimente din 

perioada războiului civil din BiH (1992-1995), inclusiv privind urmărirea şi 

judecarea unor suspecţi acuzaţi de crime de război
28

; 

  - relaţii privilegiate cu Republica Srpska din BiH; 

  - poziţii diferite privind definirea graniţei de stat; 

 - în relaţia cu R. Macedonia: 

  - recunoaşterea de către Skopje a UDI şi divergenţe privind 

sprijinul acordat de guvernul macedonean pentru afirmarea sau consolidarea 

„statalităţii” „R. Kosovo”
29

; 

  - divergenţele  dintre  Biserica  Ortodoxă  Sârbă  şi  Biserica  

Ortodoxă Macedoneană, respectiv de respingere a autocefaliei celei din urmă; 

  - nemulţumiri privind statutul şi afirmarea identităţii naţionale a 

etnicilor sârbi din R. Macedonia; 

 - în relaţia cu Muntenegru: 

  - statutul minorităţii sârbe din Muntenegru şi dubla cetăţenie; 

  - viziune diferită asupra unor evenimente istorice, în principal 

privind cele de acum 100 de ani, care au condus la răsturnarea dinastiei 

domnitoare muntenegrene Petrović - Njegoš şi desfiinţarea statului independent 

muntenegrean prin unirea acestuia cu Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor sub 

dinastia sârbă Karadjordjevic; 

 - divergenţele dintre Biserica Ortodoxă Sârbă şi Biserica Ortodoxă 

Muntenegreană, patriarhia sârbă respingând autocefalia celei din urmă; 

  - recunoaşterea de către Podgorica a UDI şi divergenţe privind 

sprijinul acordat de guvernul de la  Podgorica pentru afirmarea sau consolidarea 

„statalităţii” „R. Kosovo”
30

; 

 - în relaţia cu Albania: 

  - sprijinul Tiranei pentru UDI şi pentru afirmarea şi consolidarea 

„R. Kosovo”. 

Albania a susţinut permanent năzuinţele albanezilor din KiM pentru 

independenţă, iar după UDI a acţionat constant pentru consolidarea independenţei 

şi aderarea „R. Kosovo” la organizaţiile internaţionale, lucruri considerate de 

Belgrad ca ostile intereselor politice, economice şi de securitate ale Serbiei; 

  - măsurile comune ale Tiranei şi Prištinei de creare a unei pieţe 

comune, fără bariere vamale sau frontiere, de reprezentare diplomatică în comun 

                                                           
27

 Belgradul admite că au fost comise atrocităţi şi crime de război, dar respinge intenţia unui 

genocid. 
28

 În afară de genocid, este negată implicarea statului sârb şi a instituţiilor sale în acest conflict. 
29

 Relaţii diplomatice, acord de demarcare a graniţei, cooperare în toate domeniile, sprijin pentru 

aderarea la organizaţii internaţionale. 
30

 Relaţii diplomatice, acord de demarcare a graniţei, cooperare în toate domeniile, sprijin pentru 

aderarea la organizaţii internaţionale. 
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etc.; 

  - temerile Belgradului privind crearea „Albaniei Mari” sau a 

„Albaniei Naturale”. Deşi revendicările de unire a „R. Kosovo” cu Albania sunt 

promovate de partide, mişcări şi organizaţii mai puţin importante din Kosovo şi 

Albania (cu excepţia Mişcării pentru Autodeterminare din KiM, care este un 

important  partid parlamentar), ocazional unii lideri de la Tirana avertizează că 

tergiversarea soluţionării dosarului „Kosovo” poate avea ca efect pierderea 

răbdării de către etnicii albanezi din BV care ar putea decide să făurească un stat 

albanez unitar, care ar cuprinde şi teritorii aflate în prezent în alte state decât 

Albania. 

 Cele mai mici disensiuni se înregistrează în relaţia cu Slovenia, acestea 

referindu-se la: viziunile diferite privind secesiunea acestei republici şi scurtul 

„război de eliberare sloven”; statutul etnicilor sârbi din Slovenia, cărora li s-a 

retras cetăţenia imediat după câştigarea independenţei (alături de reprezentanţii 

altor etnii ne-slovene) printr-o hotărâre ilegală a ministerului sloven de interne 

(26.02.1992). 

 

 Situaţia de securitate şi problemele majore din KiM 
 Situaţia de securitate din KiM este calmă, dar fragilă, existând numeroşi 

factori care pot conduce la deteriorarea acesteia şi la escaladarea rapidă a unor 

tensiuni sau violenţe locale. 

 Belgradul, sprijinit mai ales de Moscova, dar şi de nerecunoaşterea UDI de 

către cinci state membre ale UE
31

, respinge independenţa „R. Kosovo” şi 

negociază cu Priština pentru identificarea unei soluţii de compromis, sub medierea 

UE şi în baza „Acordului de la Bruxelles”
32

. 

  

 Principalele efecte ale „Acordului de la Bruxelles” sunt: 

 - reducerea semnificativă a tensiunilor şi a actelor de violenţă cu motivaţie 

interetnică din KiM, ceea ce a avut ca efect creşterea nivelului de integrare a 

etnicilor sârbi în viaţa politică din KiM (inclusiv participarea la guvernare); 

 - reducerea crimei organizate din KiM şi „Serbia Centrală” (mai ales a 

evaziuni fiscale); 

 - fundament pentru încheierea altor „acorduri tehnice” în diverse domenii 

şi bază pentru soluţionarea unor probleme practice pentru cetăţenii din KiM, 

indiferent de etnie sau „cetăţenie”
33

; 

 - deblocarea parcursului european, atât pentru Serbia, cât şi pentru 

Kosovo; 

 - participarea Kosovo la o serie de organizaţii şi iniţiative regionale, 

politice, economice etc; 

                                                           
31

 Cipru, Grecia, România, Slovacia, Spania. 
32

 Parafat de către premierii R.Serbia (Ivica Dačić) şi „R. Kosovo” (Hashim Thaçi), la 19.04.2013. 
33

 Acte de identitate, cadastru, diplome şcolare, libertatea de mişcare, sistemul de justiţie etc.  
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 - îmbunătăţirea relaţiilor şi a comunicării „părţii sârbe” cu EULEX. 

 Principalele probleme legate de „Acordul de la Bruxelles” şi celelalte 

acorduri tehnice încheiate sub auspiciile primului sunt: 

 - interpretarea diferită a unor paragrafe ale acordului; 

 - tergiversarea sau chiar neimplementarea celor convenite. 

 Cele mai grave probleme din KiM în prezent sunt: 

 - dezacordul privind statutul, respectiv respingerea de către „partea sârbă” 

a independenţei „R. Kosovo” şi a aderării la o serie de organizaţii internaţionale; 

 - lipsa de încredere între cele două comunităţi principale, albaneză şi 

sârbă; 

 - blocajul privind statutul şi înfiinţarea Asociaţiei Municipalităţilor Sârbe 

din Kosovo (ZSO)
34

; 

 - dezacordul total şi ferm al „părţii sârbe” privind înfiinţarea unei armate a 

„R.Kosovo”; 

 - incapacitatea părţilor (albaneză şi sârbă) de a ajunge la un compromis, 

ceea ce alimentează cercurile şi forţele radicale din ambele tabere şi grevează 

reformele şi democratizarea societăţii. 

 În 2017, la iniţiativa preşedintelui sârb, A.Vučić, în R. Serbia a demarat 

„dialogul intern”, menit să identifice o platformă de negociere, respectiv o soluţie 

de compromis privind  statutul final al KiM, care să fie propusă Prištinei şi 

comunităţii internaţionale. Sub auspiciile acestui dialog intern, în Serbia Centrală 

şi în KiM s-au desfăşurat mai multe reuniuni ale unor instituţii şi categorii 

profesionale care au scos la iveală mai ales probleme ale oamenilor şi instituţiilor 

din KiM. Nu au fost identificate „soluţii-minune” pentru dosarul kosovar, fapt 

pentru care dialogul continuă, din păcate cu aceiaşi ineficienţă. 

 În această toamnă este aşteptată şi o poziţie a Bisericii Ortodoxe Sârbe 

(SPC) privind statutul final al KiM
35

. SPC se opune atât independenţei KiM, cât şi 

divizării acesteia, oficialii SPC criticând uneori voalat, alteori deschis declaraţiile 

şi pe politicienii sârbi care susţin recunoaşterea independenţei, divizarea sau 

posibilitatea efectuării unui schimb de teritorii. 

 În aceste condiţii se impune prezervarea prezenţei KFOR în KiM la un 

nivel care să asigure atât descurajarea, dar şi intervenţia eficientă pentru 

prevenirea escaladării violenţelor în cazul unor tensiuni sau evenimente de tipul 

celor din martie 2004. Structurile KFOR din teatrul de operaţii trebuie să aibă 

capacitate foarte mare de manevră pentru a putea prevenii eficient un conflict de 

amploare, până la suplimentarea efectivelor KFOR cu forţele din rezerva 

operativă sau chiar strategică. Reducerea accelerată a efectivelor KFOR, fără o 

                                                           
34

 În timp ce Belgradul vede ZSO ca pe un nivel intermediar de organizare şi administrare (peste 

municipalitate şi sub nivelul central) şi cu competenţe legislative, executive şi de „reprezentare”, 

Priština vede ZSO ca pe un ONG menit să faciliteze colaborarea între municipalităţile sârbe, dar 

fără vreo competenţă legislativă sau executivă. 
35

 Potrivit mass-mediei de la Belgrad, este în pregătire o reuniune de toamnă a Sfântului Sobor 

Arhieresc al SPC, care ar aborda şi tema KiM. 
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analiză adecvată, poate avea ca efect scăderea credibilităţii prezenţei 

internaţionale din KiM. 

 

 Alte probleme majore din Balcanii de Vest 
 După cel de-al doilea capitol al lucrării se poate trage, pripit, concluzia că 

doar R. Serbia are probleme cu vecinii din fosta Iugoslavie şi R. Albania. În 

realitate, „probleme deschise”, mai grave sau mai puţin grave, există şi între 

celelalte state din BV, inclusiv între două state care sunt membre ale UE şi 

NATO: Slovenia şi Croaţia. 

 Principala disensiune dintre Croaţia şi Slovenia se referă la delimitarea 

platoului şi a graniţei comune în Marea Adriatică, în zona Golfului Piran. După 

mai mulţi ani de eşecuri în soluţionarea problemei în plan bilateral, Zagrebul şi 

Ljubljana au apelat la o comisie internaţională de arbitraj, dar activitatea acesteia, 

în opinia autorităţilor de la Zagreb, a fost compromisă, în timp ce Ljubljana 

consideră valide deciziile comisiei. Disputa are ca efect tensiuni în teren, în 

Golful Piran, mai ales privind activitatea de pescuit. În perioadele de tensiune 

pescarii sunt însoţiţi de poliţia naţională. Până în prezent nu s-a înregistrat niciun 

incident armat, deşi fiecare poliţie naţională a alungat în câteva rânduri pescarii 

celeilalte părţi din apele teritoriale „naţionale”. 

 Cea mai importantă dispută dintre autorităţile de la Zagreb şi cele de la 

Sarajevo se referă la decizia Croaţiei de a construi un pod în zona Neum, pentru a 

asigura continuitatea comunicaţiilor rutiere pe teritoriul naţional. Proiectul a fost 

iniţiat în mai multe rânduri, dar a fost blocat din diverse motive, inclusiv din 

cauza opoziţiei autorităţilor de la Sarajevo. Proiectul actual are susţinerea politică 

şi financiară a UE, dar liderii de la Sarajevo (mai precis reprezentanţii boşniaci 

din autorităţile centrale bosniace şi ale Federaţiei BiH) se opun proiectului şi 

solicită mai întâi demarcarea graniţei în zona Neum şi construcţia podului astfel 

încât să nu fie blocat accesul liber al BiH la apele internaţionale. Alte motive 

ocazionale de dispută dintre Zagreb şi Sarajevo se referă la interesul şi sprijinul 

Zagrebului pentru etnicii croaţi din BiH (considerate exagerate de către liderii 

boşniaci). Liderii boşniaci de la Sarajevo mai sunt nemulţumiţi de acuzaţiile de la 

Zagreb potrivit cărora în BiH nu se fac eforturi semnificative pentru combaterea 

radicalismului islamic şi a fenomenului „luptătorilor terorişti străini”. 

 În afară de R. Serbia, Muntenegrul nu are probleme deschise majore cu 

vecinii săi, iar acestea au fost menţionate în capitolul principal. 

 Cea mai importantă dispută a Muntenegrului cu Croaţia se referă la 

stabilirea definitivă a graniţei de stat în zona Peninsulei Prevlaka (93,33 ha, în 

Golful Boka kotorska), fiecare parte sperând într-o soluţie favorabilă
36

. Ultimele 

declaraţii ale oficialilor ambelor ţări sugerează că părţile vor apela la un arbitraj 

internaţional dacă nu vor reuşi să soluţioneze disputa în plan bilateral, dar că 

                                                           
36

 Momentan, este în vigoare un regim provizoriu, stabilit în 2002, perioada existenţei 

R.F.Iugoslavia. 
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această dispută nu va afecta relaţiile de parteneriat dintre cele două ţări. 

 În ultimul an a fost mediatizată o nouă potenţială problemă între cele două 

ţări, cauzată de nesoluţionarea succesiunii fostei Iugoslavii în domeniul apărării. 

Zagrebul susţine că trebuie să-i revină din Muntenegru 

nava şcoală „Jadran”, în timp ce Podgorica susţine că 

nava îi aparţine şi că este dispusă să discute cu 

Zagrebul despre utilizarea în comun a acesteia, pentru 

şcolarizarea cadeţilor forţelor navale muntenegrene şi 

croate. 

 Persoane individuale şi organizaţii radicale din 

ambele ţări mai aduc în discuţie şi unele acţiuni de 

luptă şi efectele acestora pe teritoriul croat, în 

vecinătatea graniţei cu Muntenegru, dar tema nu a fost abordată public de către 

oficialii celor două state. 

 Cea mai mare problemă a R. Macedonia se referă la incapacitatea de a 

soluţiona disputa cu statul vecin, Grecia, privind numele constituţional al statului 

macedonean. Imediat după instalare
37

, actuala guvernare de la Skopje, la 

presiunea puternică a SUA şi UE, a făcut mai multe concesii în urma cărora a fost 

posibilă semnarea unui acord interguvernamental (iunie 2018), prin care se 

defineşte un nou nume constituţional
38

, simultan cu detalii privind 

naţiunea/cetăţenia macedoneană. Acordul, însă, este contestat puternic de către 

actuala opoziţie de la Skopje, ca şi de către o mare parte a scenei politice şi 

populaţiei elene. Un referendum pe această temă a fost planificat pentru 

30.09.2018 în R. Macedonia. Acest proces nu s-a desfăşurat fără emoţii. La 

referendum s-a votat pentru schimbarea numelui ţării în Republica Macedonia de 

Nord, dar prezenţa la vot a fost prea mică aşa că problema a trbui să fie tranţată în 

Parlament, ceea ce s-a şi întâmplat pe data de 17.10.2018 când aleşii poporului 

macedonean au votat pentru schimbarea numelui. Validarea referendumului şi 

hotărârea Parlamentului au deblocat procesele de aderare a statului macedonean la 

NATO
39

 şi UE
40

. 

 Trebuie făcută precizarea că serviciile de informaţii ruseşti, dar şi 

elemente ale crimei organizate dirijate de Moscova, au jucat un rol activ, atât în 

Grecia cât şi în Macedonia, în stimularea şi finanţarea protestelor opoziţiei faţă de 

acest proces de soluţionare a litigiului numelui oficial al acestei foste provincii 

iugoslave. Cu ajutorul nemijlocit al serviciilor de informaţii americane, care au 

prezentat guvernelor celor două ţări dovezi indubitabile ale amestecului rusesc în 

stimularea protestelor, atât Atena cât şi Skopje au reuşit să anihileze intenţiile 

Moscovei şi să dea poporului posibilitatea să-şi exprime liber voinţa.    

                                                           
37

 Vara anului 2017. 
38

 Republica Macedonia de Nord, convenit anterior (tot în luna iunie 2018) de către premierii 

macedonean (Zoran Zaev) şi elen (Alexis Tsipras). 
39

 Invitaţia va fi „activată” automat la ratificarea acordului cu Grecia. 
40

 Începerea negocierilor de aderare. 
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 Deşi, formal între Skopje şi Priština nu există nicio dispută, în sânul 

societăţii macedonene, mai precis în cadrul unei părţi a comunităţii slavo-

macedonene, există temerea privind aspiraţiile etnicilor albanezi fie pentru crearea 

„Albaniei Mari”, fie pentru federalizarea R. Macedonia. Noua coaliţie de 

guvernământ de la Skopje a făcut o serie de concesii partidelor şi mişcărilor 

politice ale etnicilor albanezi din R. Macedonia şi acţionează în comun cu acestea 

pentru referendum. Acest referendum a avut loc pe 30.09.2018 şi rezultatul a fost 

pozitiv. Chiar şi aşa dificultăţile nu au dispărut, cel puţin deocamdată întrucât 

urmează confruntarea din Parlamentul ţării. 

 Între Podgorica şi Priština există două „probleme deschise”: demarcarea 

unui sector de graniţă (în zona Mt. Čakor) şi statutul minorităţii muntenegrene din 

„R. Kosovo”. În privinţa demarcării graniţei, la presiunea partenerilor occidentali, 

Priština a acceptat linia de graniţă conform fostei linii administrative dintre fosta 

Republică Muntenegru şi fosta provincie sârbă KiM, dar acordul (semnat în 

august 2015, la Viena) continuă să fie contestat de către o parte a opoziţiei de la 

Priština (în frunte cu Mişcarea pentru Autodeterminare/Lëvizja Vetëvendosje). 

Acordul de graniţă a fost ratificat în parlamentul kosovar abia în martie 2018 şi a 

intrat în vigoare la 04.06.2018. În privinţa recunoaşterii şi introducerii minorităţii 

muntenegrene în Constituţia „R. Kosovo”, Priština a dat asigurări că nu sunt 

probleme şi că aceasta va fi o prioritate, cu ocazia modificării constituţiei 

kosovare, dar până în prezent nu şi-a îndeplinit această obligaţie. De cealaltă 

parte, autorităţile de la Podgorica şi-au îndeplinit o veche promisiune pentru 

comunitatea albaneză din Muntenegru şi de la 01.09.2018 municipalitatea Tuzi a 

devenit municipalitate independentă (până atunci fiind parte a Oraşului 

Podgorica). Acum trebuie organizate noi alegeri pentru primar şi consiliul local şi 

trebuie definite graniţele noii municipalităţi. Îndeplinirea acestei promisiuni se 

poate constitui într-o presiune suplimentară pentru Priština, pentru ca aceasta să 

recunoască oficial minoritatea muntenegreană. 

 Aparent, în relaţiile dintre Priština şi Tirana nu sunt probleme, Tirana 

sprijinind „R. Kosovo” în afirmarea statalităţii şi independenţei şi în eforturile de 

integrare europeană şi euroatlantică. Formal, liderii de la Tirana şi Priština nu 

susţin teza formării „Albaniei Mari” sau a „Albaniei Naturale”, dar militează 

pentru unirea tuturor albanezilor sub cupola UE. Uneori, din ambele capitale se 

aud avertismente că tergiversarea primirii „R. Kosovo” în ONU şi a aderării la UE 

poate avea ca efect „pierderea răbdării” etnicilor albanezi, care ar putea decide 

unirea „R. Kosovo” cu R. Albania sau chiar crearea „Albaniei Naturale”. 

 R. Albania se confruntă cu un proces de tranziţie lung, dificil şi dureros 

pentru populaţie, însoţit de „boli ale democraţiei”, precum corupţia endemică, 

crima organizată sau pauperizarea populaţiei. Un succes major îl reprezintă 

aderarea la NATO, iar presiunile UE obligă autorităţile de la Tirana să continue 

reformele şi lupta pentru consolidarea statului de drept. 
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 Concluzii  

 Serbia şi BiH sunt statele din BV care se confruntă cu cele mai multe 

probleme, atât cu probleme specifice lor, dar şi cu probleme comune tuturor 

statelor din BV, prezente inclusiv în state care 

sunt deja membre ale NATO şi UE (naţionalism, 

economie încă în tranziţie, nivel înalt de corupţie, 

crimă organizată, dispute teritoriale şi religioase). 

Cele mai grave probleme rămân statutul incert al 

KiM şi agendele etnice diferite din BiH.  

 Proteste şi chiar violenţe de stradă pot 

apare şi în R. Macedonia, mai ales dacă actuala putere va ratifica acordul cu 

Grecia.  

 Un subiect care trebuie monitorizat cu atenţie se referă la posibile acţiuni 

ale Moscovei în Muntenegru şi continuarea presiunilor politico-economice 

exercitate de aceasta pentru aplanarea poziţiilor critice la adresa Rusiei, poziţii 

generate cu precădere de puciul eşuat din octombrie 2016
41

.  

 Soluţionarea problemelor majore din BV este puţin probabilă fără sprijinul 

unor factori internaţionali, dar, fr ecvent, aceiaşi factori sunt 

şi cauza perpetuării sau a unor evoluţii nefavorabile din BV
42

. 

 Indubitabil, opţiunea europeană a statelor şi entităţilor 

din BV are ca efect soluţionarea sau iniţierea şi menţinerea 

unui dialog pentru rezolvarea multora din problemele 

specifice regiunii. Totuşi, „specificul local”, ”moştenirea 

istorică” şi influenţa negativă a unor factori externi grevează 

obţinerea unor soluţii rapide. În acest context, trebuie 

subliniat că uneori există soluţii pe hârtie, dar implementarea 

acestora scoate la iveală viziuni diferite asupra textului convenit, frecvent 

antagoniste. 

 Este probabil că asupra Belgradului vor fi menţinute şi chiar diversificate 

presiunile pentru a da dovadă de „mai multă deschidere” în dialogul cu Priština şi 

pentru a accepta un „acord final”, care ar presupune recunoaşterea implicită a 

independenţei „R. Kosovo”. Problema acută a BV, „dosarul kosovar” este departe 

atât de identificarea unei soluţii cât şi de edificarea unei păci stabile bazată pe 

normalizarea situaţiei în teren. Pe acest fond se impune menţinerea prezenţei 

militare internaţionale în KiM (KFOR), chiar dacă aceasta presupune cheltuieli 

semnificative pentru statele contributoare. O dovadă elocventă în acest sens o 

reprezintă tensiunile provocate de vizita preşedintelui Serbiei, A.Vučić în nordul 

                                                           
41

 Potrivit rechizitoriului procuraturii speciale muntenegrene, puciul a fost organizat de doi agenţi 

ruşi, cu sprijin al mai multor cetăţeni ai R. Serbia, cu intenţia de a destabiliza Muntenegrul şi de a 

bloca procesul de aderare a acestei ţări la NATO. 
42

 SUA şi UE doresc reducerea la maximum sau chiar eliminarea influenţei F. Ruse în BV, în timp 

ce Moscova acţionează pentru prevenirea aderării statelor BV la NATO şi pentru crearea unui cap 

de pod al său în aceste state, în perspectiva aderării acestora la UE. 
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Kosovo, la 8 şi 9 septembrie 2018. În opinia multor analişti, incidentul legat de 

blocarea comunicaţiilor rutiere către enclava sârbă Banje din Municipalitatea 

Srbica/Skenderaj, din dimineaţa de 09.09.2018, a fost „orchestrat” de către 

puterea de la Priština, care a fost frustrată de efectele primei zile a vizitei 

preşedintelui sârb în nordul KiM. Astfel, nemulţumirea Prištinei s-ar fi datorat 

imposibilităţii de a interzice vizita lui A.Vučić la lacul şi hidrocentrala Gazivode, 

element important în disputa politică şi economică cu Belgradul, după ce în 

favoarea vizitei s-au pronunţat partenerii din SUA şi UE. Nu în ultimul rând, 

incidentul a oferit ocazia „părţii sârbe” de a acuza nu doar Priština de standarde 

duble, ci şi prezenţa internaţională din KiM, EULEX şi KFOR, care nu au 

acţionat nici pentru  asigurarea libertăţii de mişcare, nici  pentru identificarea 

autorilor unor rafale de arme automate în zona Banje.  

 Odată cu intensificarea presiunilor internaţionale pentru urgentarea 

soluţionării „dosarului kosovar” (în anii 

2017-2018), părţile implicate direct, 

Belgradul şi Priština, au readus în discuţie o 

temă „tabu” în BV: „corecţia graniţelor” şi 

„schimbul de teritorii”, ceea ce a provocat 

reacţii diferite, de la aprobare şi solicitări de 

precizări suplimentare, până la respingere 

categorică. Însuşi eşecul întâlnirii la nivel înalt de la Bruxelles, de la 07.09.2018
43

, 

când ar fi putut să fie abordate pentru prima dată propunerile celor doi preşedinţi, 

A.Vučić
44

 şi H.Thaçi
45

, sugerează cât este de delicată tema şi cât de departe sunt 

cele două părţi de un numitor comun. Trebuie subliniată, totodată, opoziţia fermă 

a Berlinului şi Londrei pentru opţiunea de modificare a graniţelor. Unii analişti 

atrag atenţia că după schimbarea administraţiei de la Washington, în noua 

administraţie nu se regăsesc experţi de marcă în problema BV, astfel că s-au 

înregistrat declaraţii şi poziţii confuze, una elocventă referindu-se la posibilitatea 

ca SUA să accepte un schimb de teritorii dacă Belgradul şi Priština vor conveni o 

astfel de soluţie. În opinia noastră, o astfel de soluţie este deosebit de riscantă, 

nefiind excluse noi conflicte sau fluxuri de populaţie. 

 Este puţin probabil ca la Bruxelles să fie luate în considerare teme precum 

unirea R. Srpska cu R. Serbia sau alipirea „Văii Preševo” la „R. Kosovo”. 

 Divergenţele dintre o parte a conducerii de stat de la Belgrad şi declaraţiile 

de până acum ale înalţilor ierarhi sârbi privind KiM au ca efect slăbirea poziţiei 

sârbe şi aduc confuzie şi teamă în rândul etnicilor sârbi din KiM, dar şi din Serbia 

Centrală. Pe acest fond, sunt aşteptate cu înfrigurare eventualele decizii ale unei 

reuniuni a SPC din această toamnă. 

                                                           
43

 La 07.09.2018, înaltul reprezentant al UE, Federica Mogherini, s-a întâlnit, separat, cu 

preşedintele „R.Kosovo”, Hashim Thaçi, şi cu preşedintele R.Serbia, Aleksandar Vučić, dar 

întâlnirea trilaterală F.Mogherini, A.Vučić, H.Thaçi nu a mai avut loc. 
44

 „Delimitare”, „separare”. 
45

 „Corecţia graniţelor”. 
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Principalii factori internaţionali implicaţi în „dosarul kosovar” (SUA, UE, F.Rusă) 

vor continua să susţină necesitatea dialogului dintre Belgrad şi Priština, dar 

fiecare va sprijini mai mult o parte. Nici măcar UE nu poate fi considerată neutră, 

din cauză că anumite decizii la nivelul UE sunt influenţate de state puternice care 

au recunoscut UDI şi acţionează în plan bilateral pentru afirmarea deplină a 

independenţei „R. Kosovo”
46

. 

 Este de aşteptat ca Moscova să continue să sprijine Belgradul în acest 

dosar şi în cel privind autonomia R. Srpska. Este posibilă şi o implicare mai mare 

a Washingtonului în acest dosar pentru a demonstra că este capabil să soluţioneze 

o problemă veche. 

 Este puţin probabil să fie identificată şi cu atât mai puţin să fie 

implementată rapid o soluţie de compromis în „dosarul kosovar”. Acesta pare să 

fie un adevărat „nod gordian”, fără o soluţie paşnică, rapidă şi durabilă. 

Prezervarea actualei situaţii are efecte negative atât asupra situaţiei de securitate, 

cât şi a celei economice şi sociale din provincie şi afectează negativ aderarea R. 

Serbia şi a „R. Kosovo” la UE. Totodată, beneficiind de sprijinul SUA şi al celor 

mai multe state din UE, Priština va continua să refuze orice  soluţie care nu i-ar 

valida independenţa.  

 În condiţiile lipsei unui compromis, victime sunt cetăţenii din 

KiM/„R.Kosovo”, care se confruntă cu dificultăţi în a-şi asigura traiul zilnic şi de 

a avea o viaţă normală. 

 Priština dispune de pârghii pentru destabilizarea situaţiei de securitate şi 

preluarea temporar a controlului  în nordul KiM, dar o astfel de tentativă va avea 

ca efect intervenţia armată a Belgradului, cel puţin în nordul KiM. Un astfel de 

scenariu nu este agreat nici de către cei mai apropiaţi parteneri ai Prištinei 

deoarece conduce fie la riscul unei confruntări armate între Belgrad şi KFOR, fie 

la pierderea credibilităţii KFOR dacă nu ar reuşi să blocheze  intervenţia 

Belgradului.  

 KFOR rămâne principalul factor de asigurare a securităţii în KiM şi este 

singura forţă armată agreată de Belgrad în KiM. Totuşi credibilitatea NATO şi a 

KFOR a fost afectată în ultimii ani ca urmare a unor măsuri percepute de Belgrad 

ca având ca efect consolidarea independenţei „R. Kosovo”: instruirea şi 

înzestrarea Forţelor de Securitate ale Kosovo (KSF); sprijin pentru transformarea 

KSF în Armata R. Kosovo; lipsa de reacţie a KFOR cu ocazia unor intervenţii ale 

forţelor speciale ale poliţiei kosovare în nordul KiM
47

. 

 În urma ultimelor evoluţii
48

, este puţin probabil ca Belgradul să accepte o 

                                                           
46

 Un rol important în acest sens îl au Germania, Marea Britanie şi Franţa. 
47

 Ultima dată, în martie 2018, când poliţia kosovară l-a bruscat, l-a reţinut şi apoi l-a expulzat în 

Serbia Centrală pe directorul Oficiului pentru KiM, din Guvernul R.Serbia, Marko Đurić. 
48

 Blocajul privind înfiinţarea ZSO, revendicările ale Prištinei privind lacul şi hidrocentrala 

Gazivode, revocarea de către câteva state a recunoaşterii independenţei ”R.Kosovo”, reiterarea 

opoziţiei unor state de a recunoaşte UDI (în pofida presiunilor SUA şi a altor state), modificarea 

poziţiei SUA faţă de „dosarul kosovar”, intervenţiile în forţă ale Prištinei în zonele sârbe, 
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soluţie rapidă, care să prevadă independenţa R. Kosovo, dar este posibil ca sub 

presiune, Belgradul şi Priština să ajungă la un acord de genul celui care a existat 

între R.F. Germania şi R.D. Germană. Într-un astfel de scenariu Belgradul va avea 

nevoie de garanţii solide privind securitatea etnicilor sârbi şi a proprietăţilor 

acestora din KiM. Iar de aici se reintră în acelaşi cerc vicios...  
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BALCANII DE VEST INTRE INTERESELE MARILOR PUTERII 

 

Alina IOSIF 

 

 Pod între trei continente - Asia, Europa şi 

Africa, punct de întâlnire a trei religii importante 

(ortodoxă, catolică şi islamică) şi a mai multor culturi, 

Peninsula Balcanică a fost din cele mai vechi timpuri 

şi până în prezent o zonă de maxim interes pentru 

marile puteri şi teatrul a numeroase confruntări între 

imperii. De aici, Imperiul Otoman a încercat să-şi 

proiecteze puterea spre centrul şi vestul continentului, 

Imperiul Habsburgic să-şi asigure ieşirea la M. 

Adriatică, iar Rusia, folosindu-se de etnicitatea slavă a 

majorităţii populaţiei din Balcani şi erijându-se în 

apărătoarea ortodoxiei, a încercat să pătrundă în M. 

Mediterană şi să-şi deschidă drumul către oceanul planetar. În prezent, noile 

puteri (Turcia, Uniunea Europeană (UE), Rusia şi SUA) păstrează „tradiţia” şi 

acţioneză cu aceiaşi consecvenţă pentru controlul acestei zone de ciocnire a 

civilizaţiilor
49

.  

 Regiunea este afectată de corupţie şi autoritarism, dispreţ faţă de lege, de 

neîncredere în organismele democratice, polarizare politică excesivă, lipsă de 

convingere în promovarea reformelor, necompetitivitate economică şi mai ales 

crimă organizată, adesea conectată cu factorii politici, economici, juridici şi de 

securitate
50

. De asemenea, spaţiul balcanic este puternic afectat de tensiunile 

etnice, teritoriale şi religioase, agravate de problemele aferente procesului de 

definire a statalităţii pentru ţările constituite după destrămarea Iugoslaviei. 

Guvernele şi mare parte a populaţiei sunt obsedate de graniţe şi teritorii şi pun pe 

primul plan satisfacerea mândriei naţionale în detrimentul eforturilor pentru o 

dezvoltare economică susţinută
51

. 

 Unii dintre liderii regionali continuă să promoveze ideea ajustării 

frontierelor pentru a crea state monoetnice: Kosovo de Nord şi Republica 

Srbska să aparţină Serbiei; Kosovo şi teritoriile albaneze din Macedonia să se 

unească cu Albania etc. Nu lipsesc nici declarațiile politice în acest sens. Astfel, 

                                                           
49

 Samuel Hantington, Ciocnirea civilizațiilor, Editura Litera International, București, 2012, pp. 

176-177. 
50

 Mattias Bieri, The Western Balkans Between Europe and Russia, CSS Analyses in Security Policy, 

no. 170, March 2015, p.1, http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-

interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse170- EN.pdf 
51

Ivan Krastev, Europe, is facing a potential crisis in the Balkans. It has to act soon, The 

Guardian, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/21/europe-crisis-balkans-eu-

membership-russia-china-turkey  
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promovând mitul „Albaniei Mari” premierul albanez, Edi Rama, afirma în iunie 

2016 că „Albania şi Kosovo sunt doar o ţară, un popor, un vis comun”; ex- 

premierul Kosovar, Hashim Thaci, pe 20 aprilie 2017, atrăgea atenţia că  „… dacă 

UE îşi închide uşa pentru Kosovo, albanezii din Kosovo se vor lupta pentru a 

forma o uniune a tuturor albanezilor, o singură ţară unificată”; în iulie 2016, 

Bakir Izetbegovic, membru în preşedinţia Bosniei şi Herţegovina (BH), lansa 

ideea unei „coaliţii regionale” pentru a federaliza toţi bosniacii; iar pe 9 ianuarie 

2017, preşedintele Republicii Srpska, Milorad Dodik, declara că „Bosnia este un 

stat inutil, un monstru, un eşec din partea comunităţii internaţionale. Sârbii au 

două state, Serbia şi Republica Srpska şi vrem să formăm doar unul.” Înşiruirea 

declaraţiilor de intenţie poate continua cu multe alte exemple şi desigur viitorul nu 

va duce lipsă de astfel de poziţii exprimate pe diferite tonuri. Totuşi, o anumită 

idee prezintă un interes special, anume propunerea unui schimb teritorial între 

Serbia şi Kosovo, în sensul trecerii enclavelor cu populaţie sârbă din nordul 

Kosovo la Serbia şi a celor cu populaţie albaneză din Serbia la Kosovo. Această 

propunere, în mod straniu, dar şi periculos, este susţinută de UE (mai puţin 

Germania), Rusia şi SUA
52

. 

 Balcanii sunt şi un mozaic al minorităţilor. Albania a recunoscut 9 

minorităţi conlocuitoare, iar Serbia 20. Fiecare are un Consiliu Naţional care să-i 

apere drepturile, însă echilibrul între drepturile minorităţilor şi coeziunea 

naţională rămâne delicat. Relaţiile dintre comunităţile entice şi religioase sunt 

caracterizate preponderant de tensiuni, limbaj extremist şi violenţe, de refuzul 

unui dialog productiv şi inflexibilitate. Cel mai elocvent exemplu pare a fi cel al 

BH. În pofida prevederilor Acordului de la Dayton, cele trei grupuri etnice ce o 

compun nu au reuşit să se constituie într-un guvern funcţional, să vorbească pe o 

singură voce, iar relaţiile dintre ele par a fi ireconciliabile. Sistemul judiciar este 

părtinitor, mai ales când este vorba de crimele de război. În pofida clamării de 

către UE şi liderii boşniaci a ideii multiculturalismului, realitatea este diferită. 

Departe de perioada Tito, când multiculturalismul caracteriza oraşele Sarajevo şi 

Mostar, în prezent, sub ochii mai mult decât îngăduitori ai Bruxelles-ului, se 

promovează segregarea etnică şi religioasă. De la sfârşitul războiului până în 

prezent un milion de locuitori au părăsit BH, boşniacii devenind majoritarii pentru 

prima dată. Influenţa islamismului este tot mai puternică, în timp ce catolicii şi 

ortodocşi îşi exercită drepturile cu greutate. Școlile sunt divizate pe criterii etnice 

                                                           
52

Președinții Serbiei, Aleksandar Vučić și Kosovo, Hashim Thaci și-au exprimat recent intenția de 

a ajunge la un acord de modificare a frontierelor în scopul soluționării conflitului dintre ele și au 

cerut UE să le ofere sprijin. Regiunea Preševo din sudul Serbiei, locuită preponderent de etnici 

albanezi, ar urma să fie cedată către Kosovo, Priština urmând să cedeze Serbiei teritoriu din nordul 

Kosovo, care găzduiește în aproape în exclusivitate etnici sârbi. Ca parte a acordului, Serbia ar 

urma să recunoască independența Kosovo, facilitând integrarea acestuia în cadrul organismele 

internaționale. UE preferă să sprijine calea diplomatică, afirmând, prin vocea comisarul european 

pentru Balcani, Johannes Hahn, ca nimic nu ar trebui exclus în acest stadiu, solicitând celor doi 

lideri să se asigure ca orice înțelegere nu destabilizează regiunea.  
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şi religioase, la fel şi instituţiile de cultură.   

 În toate enclavele musulmane islamismul se dezvoltă într-o manieră 

complexă şi deschide calea spre intoleranţă şi fanatism religios. Zeci de şcoli 

coranice şi asociaţii umanitare dubioase au luat fiinţă pe lângă moschei, 

majoritatea finanţate de Arabia Saudită. BH şi Kosovo au devenit atât baze pentru 

retragerea mujahedinilor, cât şi furnizoare pentru luptătorii ISIS
53

.  

 La aceste probleme se adaugă actuala criză a refugiaţilor, un fenomen 

major, spontan sau generat, cu puternic impact negativ asupra regiunii dar şi a 

ţărilor  Europei Centrale şi de Vest, a UE în ansamblul său. 

 Toate aceste disfuncţii favorizează puternice ingerinţe externe care 

trasformă fragila zonă balcanică într-un spaţiu al conflictelor perpetue.   

 În lupta pentru supremaţie în zonă, alături de principalii competitorii (UE, 

Rusia, SUA şi Turcia) au apărut şi unii mai noi, precum China, Arabia Saudită, 

dar şi Elveţia sau Azerbajdajan.  

 În prezent, principalul competitor în Balcanii de Vest pare a fi UE. Ea are 

potenţialul şi instrumentele necesare 

integrării zonei, se bucură de credibilitate şi 

are un important sprijin din partea populaţiei 

locale şi mai ales a multor liderii politici. 

 Politica anterioară a Bruxelles-ului, de 

a bloca  integrarea statelor din Balcanii de 

Vest,  a dus pe de o parte la diminuarea 

ritmului de implementare a  reformelor în ţările 

candidate şi  sporirea neîncrederii într-o 

deschidere reală a Europei către ele, iar pe de 

altă parte, a permis o amplificare a implicării 

Rusiei şi Chinei în zonă (în Serbia şi Macedonia cu precădere). Înţelegându-şi greşeala  

sau fiindcă a simţit că pierde teren, UE şi-a modificat perspectiva. Cu prilejul Summit-

ului de la Sofia (17 mai 2018), liderii europeni şi-au reafirmat susţinerea pentru 

perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și pentru consolidarea sprijinului în 

favoarea reformelor structurale fundamentale. Aderarea a fost preconizată să 

înceapă cu cei mai avansaţi candidaţi, Serbia şi Muntenegru. Conform declaraţiei 

preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dacă cele două ţări 

îndeplinesc condiţiile cerute, pot finaliza procesul de aderare la UE în anul 2025. 

Deşi Bruxelles-ul se concentrează pe Serbia şi Muntenegru, sunt vizate şi celelalte 

state din zonă - Albania, BH, Kosovo şi Macedonia. Comisia Europeană a 

recomandat deschiderea negocierilor cu Albania şi Macedonia după rezolvarea 

litigiului cu Grecia privind numele ţării. 

 Prin noua strategie, Comisia Europeană doreşte să ofere ţărilor din regiune 
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o perspectivă credibilă cu privire la extindere. Punerea în practică a prevederilor 

acesteia presupune costuri suplimentare pentru UE, asistenţa financiară urmând a 

fi de circa 7 miliarde euro până în anul 2020 (cea mai mare parte urmând a fi 

destinată reformelor administrative şi instituţionale). 

 Datorită problemelor cu care se confruntă, aderarea regiunii la UE va fi un 

proces lung. Strategia Comisiei Europene pentru Balcanii de Vest conţine şase 

iniţiative: statul de drept; securitate şi migraţie; dezvoltarea socio-economică; 

transport şi conectivitate energetică; agenda digitală; reconcilierea şi relaţiile de 

bună vecinătate. Noua strategie prevede şi o serie de măsuri suplimentare precum: 

predictibilitatea procesului, introducerea unor noi mecanisme de monitorizare a 

progresului, mai multe fonduri disponibile pentru ţările din Balcanii de Vest şi 

identificarea de noi forme de integrare în spaţial comunitar. De asemenea, 

strategia prevede încheierea până la sfârşitul anului 2019 a unui acord cu caracter 

juridic între Belgrad şi Priştina. Aceasă prevedere a generat numeroase comentarii 

legate de semnificaţia conceptului de „document cu caracter juridic acceptat de 

ambele părţi,“ referinţă ce presupune recunoaşterea implicită a independenţei 

Kosovo
54

. Ca atare, se impune un angajament sporit din partea UE în soluţionarea 

litigiilor bilaterale zonale, o eventuală încheiere a acestui acord putând fi un 

model de urmat şi de către celelalte state din regiune. 

 Pornind de la idea că metodele actuale de integrare europeană au generat 

puţine dinamici pozitive, se consideră că scenariul cel mai favorabil pentru 

Balcanii de Vest ar fi ca cele şase ţări să continue împreună procesul de integrare 

în UE
55

. Este puţin probabil ca Serbia şi 

Muntenegru să agreeze această soluţie 

deoarece aceasta ar însemna să fie ţinute pe 

loc de celelalte state mult rămase în urmă. Pe 

lângă avantajele presupuse de aderare, dorinţa 

Belgradului de integrare europeană pare a fi 

stimulată şi de Turcia, China şi mai ales 

Rusia, care au tot interesul să se infiltreze 

indirect în structurile UE. 

 În pofida avantajelor promise de noua 

strategie a UE, puţini sunt cei care cred că 

vreuna dintre aceste ţări ar putea fi pregătită pentru aderare
56

. Aceasta se 

datorează şi faptului că, dacă iniţial a existat o mare deschidere pentru 

implementarea reformelor în statele Balcanilor de Vest, în prezent, apetitul 

acestora s-a mai micşorat datorită disputelor din cadrul Uniunii, a erodării dorinţei 

                                                           
54

Ibidem 
55

Miruna Troncotă, Mizele Balcanilor de Vest în 2018, https://adevarul.ro/international/foreign-

policy/mizele-balcanilor-vest-2018-1_5ad82ee3df52022f75fe7a7f/index.html 
56

Tobias Flessenkemper este directorul executiv al elbarlament.org, o organizație independentă, 

neparticipantă și imparțială care oferă asistență tehnică, expertiză și cercetare în procesele de 

tranziție politică și senior analist la Centre International de Formation Européenne.
 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL III/nUMĂRUL 6 • NOIEMBRIE 2018 

ADMRR „aL.I. CUZa”  41 

 

de europenizare, a crizei  conceptului de democraţie liberală şi nu în ultimă 

instanţă, datorită acţiunilor Rusiei.  

 Deşi un important argument pentru susţinerea aderării este acela că prin 

preluarea statelor balcanice se va putea consolida stabilitatea în regiune, sunt şi 

multe voci care consideră că prin 

integrarea acestor state, UE va prelua şi 

problemele cu care se confruntă acestea, 

ceea ce este ultimul lucru pe care 

Bruxelles-ul şi l-ar putea dori. O soluţie 

alternativă ar putea fi schimbarea 

priorităţilor în sensul în care, mai întâi 

acest spaţiu ar trebui stabilizat, scos de 

sub influenţele străine şi apoi integrat. 

Soluţia pare logică dar cere prea mult timp iar acum toate acţiunile sunt accelerate 

de transformările petrecute în cadrul sistemului internaţional.  

 Integrarea statelor din Balcanii de Vest a devenit, mai mult ca oricând, un 

obiectiv de importanţă geopolitică pentru UE deoarece aceasta răspunde mai 

multor scopuri strategice ale Uniunii: securitate şi pace durabile la flancul său 

sudic; limitarea influenţei celorlalţi competitor;  întărirea, prin extinderea sa, a 

statutului de putere globală; lărgirea pieţei de comerţ. Dar extinderea presupune şi 

asumarea unor riscuri de către UE. Prin integrare, statele din zonă vor aduce cu 

ele şi interesele celorlalţi competitori ai UE, fiind puţin probabil ca influenţa 

Rusiei în Serbia, a Turciei la nivelul comunităţilor musulmane, ori a SUA în 

Albania, să dispară. O atitudine echilibrată, un dialog corect şi permanent cu 

liderii regionali, abilitate diplomatică şi chiar o cooperare pozitivă cu puterile 

concurente, pot conduce la stabilizarea regiunii şi implicit, stabilitate la nivelul 

UE.  

 Rusia este unul dintre jucătorii importanţi şi periculoşi din spaţiul 

balcanic. Moscova urmăreşte să-şi extindă influenţa asupra statelor din Balcanii 

de Vest, având ca obiective principale: menţinerea prezenţei sale în zonă, mai ales 

sub aspect economic; realizarea unei platforme strategice de acces către M. 

Mediterană; blocarea extinderii în Balcani a UE, dar mai ales a NATO. 

Folosindu-se de legăturile istorice în acest spaţiu (apărarea populaţiei slave) şi 

religioase (Rusia este apărătoarea ortodoxiei), precum şi de complexitatea 

conflictelor specifice Balcanilor, Moscova caută să penetreze mediile politice şi 

economice, să-şi sporească influenţa şi să-şi promoveze interesele. În opinia lui 

Mark Galeotti „Rusia priveşte Balcanii ca pe un câmp de luptă în războiul 

politic”. Moscova face un joc dublu, pe de o parte acţionează ca un factor de 

stabilitate implicat în iniţiativele de reducere a tensiunilor, iar pe de altă parte 

stimulează conflictele etnice, religioase, teritoriale, corupţia şi crima organizată, 

pentru ca statele de aici să continue să aibă o funcţionalitate scăzută şi să fie 
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neatractive pentru UE şi NATO
57

.  

 Conştientă de opţiunile sale limitate în Balcanii de Vest, de faptul că este 

greu de blocat procesul de aderare a statelor din zonă la UE, de faptul că nici 

Uniunea Economică Eurasiatică şi nici Organizaţia Tratatului de Securitate 

Colectivă (OTSC) nu pot înlocui UE sau NATO, Moscova nu şi-a stabilit o 

strategie pe termen lung în Balcani. Probabil va recurge la strategia ei clasică, 

folosită cu succes în fostul spatiu sovietic, aceea de a întreţine focarele de conflict, 

de a promova instabilitate, de a folosi crima organizată şi de a câştiga timp pentru 

vremuri mai prielnice atingeri obiectivelor sale strategice care, probabil au rămas 

cele din timpul lui Petru cel Mare, aduse la zi. Deocamdată crima organizată şi 

implicarea economică pare să fie cele mai accesibile metode de a-şi asigura 

prezenţa în zonă. Rusia deţine o poziţie dominantă în domeniul energiei, 

considerat crucial pentru menţinerea influenţei sale în Balcanii de Vest (Serbia 

importă din Rusia 75% din necesar ; BH şi Macedonia depind în mod semnificativ 

de gazul rusesc; în Serbia firmele ruseşti controlează producţia de petrol, gaze şi 

reţeaua de distribuţie; în Republica Srpska ruşii controlează rafinăriile bosniace 

iar printr-o companie mixtă deţin drepturile de exploatare a zăcămintelor de gaze 

şi petrol. Însă, pentru Rusia, adevărata valoarea strategică a regiunii este 

reprezentată de faptul că aceasta este parte a  traseului de tranzit a gazului său 

către Europa Centrală şi de Vest. După blocarea de către Comisia Europeană, în 

2014, a proiectului South Stream, Rusia a iniţiat un nou proiect de transport a 

gazelor, respectiv Turkish Stream. Acesta este, în bună măsură, o reluare a lui 

South Stream şi are ca miză să asigure accesul gazului rusesc pe piaţa europeană, 

înlocuind, până în 2020, tranzitul de gaze prin Ucraina cu cel prin Balcani.  

 În iulie 2017, Gazprom a semnat contracte cu Serbia, Ungaria şi Bulgaria 

cu scopul de a le dezvolta infrastructura şi de a spori capacitatea de interconectare 

a acestor ţări pentru a permite transportul unei cantităţi însemnate de gaze prin 

Turcia către Balcani. Moscova şi Belgrad au demarat discuţii privind construcţia 

conductei South Stream ca principală rută de tranzit pentru gazele ruseşti. 

Conducta va fi construită de compania Gastrans, deţinută de  Gazprom în 

proporţie de 51% şi de Srbijagas, 49%. Prin Gastrans, Gazprom urmăreşte 

eludarea regulii conform căreia furnizorul şi transportatorul nu trebuie să fie una 

şi aceiaşi companie. În prezent, Gazprom se extinde în Serbia, Muntenegru, 

Albania, ultimele două fiind şi membre NATO; în Macedonia partidele de 

opoziţie au primit sprijin financiar din partea Moscovei pentru a facilita interesele 

economice ruseşti, dar şi pentru a organiza ample mişcări de protest împotriva 

negocierilor cu Grecia ce vizează rezolvarea litigiului privind numele ţării prin 

schimbarea acestuia în Republica Macedonia de Nord. 

 Pe lângă beneficiile economice pentru zonă există şi pericolul ca livrarea 

necesarului de gaze şi stabilirea preţurilor să fie utilizate de Moscova drept mijloc 
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de presiune politică, aşa cum s-a întâmplat de atâtea ori în relaţia cu Urcaina. 

 Moscova este interesată să întârzie cât mai mult procesul de aderare la UE 

pentru a avea timpul şi condiţiile necesare unei puternice ancorări în economia 

locală, atât prin firme de stat, prin intermediul oligarhilor săi şi, nu în ultimul 

rând, a reţelelor de crimă organizată ce au devenit redutabili jucători financiari 

internaţionali şi care acţionează în strânsă colaborare cu Kremlinul
58

. În ultimă 

instanţă, demersurile Rusiei sunt încurajate şi de ambiguitatea politică manifestată 

de guvernele ţărilor din zonă, poziţionarea acestora făcându-se în funcţie de 

oportunităţile comerciale şi de investiţiile pe care partenerul le oferă.  

 Aşa cum este de aşteptat, cele mai strânse relaţii ale Moscovei sunt cu 

Belgradul, care este aliatul său politic şi militar tradiţional şi principalul partener 

economic în Balcanii de Vest. Cu toate acestea, guvernul de la Belgrad a afirmat, 

în mod repetat, că prioritatea sa rămâne aderarea la UE, fără însă a-şi sacrifica 

prietenia cu Rusia. Această poziţie este confirmată de refuzul guvernului sârb de a 

pune în aplicare sancţiunile europene împotriva Moscovei şi de consultările 

regulate ale liderilor sârbi cu partenerii lor ruși. Din 2013, Rusia şi Serbia au 

semnant un parteneriat strategic care include achiziţii de tehnică militară, 

schimburi de informaţii militare, acţiuni în comun, precum şi poziţii coordonate în 

cadrul organismelor internaţionale. În acelaşi an, Serbia a devenit observator al 

OTSC. Conform unor afirmaţii recente ale ministrului sârb al apărării, Aleksandar 

Vulin, până la sfârşitul acestui an sau cel mai târziu la începutul anului 2019, 

aviaţia militară sârbă va avea operaţionale „toate cele 14 avioane MiG-29” şi ar 

putea beneficia şi de donaţia, promisă de Rusia în decembrie 2016, ce ar consta în 

30 de tancuri T-72 şi 30 de vehicule blindate de tip BRDM-2, toate modernizate. 

 În Occident această apropiere politică şi militară nu a scăpat neobservată şi 

sunt temeri justificate privind intenţiile Rusiei de a folosi Serbia în scopul 

stimulării tensiunilor din Balcani, cu precădere a celor din BH, Muntenegru şi 

Macedonia. Totuşi, aceasta nu înseamnă că Serbia este ferm pe orbita Rusiei. 

Belgradul a început să construiască o relaţie de securitate robustă cu SUA şi 

NATO
59

. În 2016, forţele armate sârbe au efectuat 200 de acţiuni comune cu 

Alianţa, spre deosebire de doar 17 cu Rusia. Mai mult, Belgradul a refuzat să 

acorde protecţie diplomatică personalului rus din cadrul Centrului Umanitar Ruso-

Sârb din Niš. Aceste acţiuni par să contravină intereselor Moscovei ce vizează 

evitarea ca Serbia să se apropie prea mult de NATO. Pe de altă parte sunt destule 

semnale potrivit cărora nici Belgradul nu doreşte o prea mare apropiere de NATO, 

preferând neutralitatea ţării din punct de vedere militar, dublată de un pronunțat 

pragmatism economic. 

 Rusia a dezvoltat legături strânse şi cu Republica Srpska a cărei 

conducere politică ameninţă Sarajevo cu secesiunea, mizând că o eventuală 
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declaraţie de independenţa va fi recunoscută de Moscova. Astfel, prin intermediul 

Republicii Srpska, Rusia are influenţă la nivelul întregii BH, întrucât entitatea 

sârbă poate bloca legal deciziile conducerii colective. 

 În ultimii ani s-a înregistrat o reconciliere între Rusia şi Republica 

Macedonia. Guvernul de la Skopje, ca şi cele de la Belgrad şi Sarajevo,  a refuzat 

să se alăture sancţiunilor UE împotriva Rusiei.  

 Relaţiile Moscovei cu Podgorica s-au răcit semnificativ după ce guvernul 

muntenegrean a acceptat aplicarea sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei, în 

2014 şi mai cu seamă după accederea Muntenegrului în NATO, în anul 2017. 

Tensiunile dintre cele două state s-au acutizat atunci când Kremlinul a fost acuzat 

că s-a aflat la originea tentativei de lovitură de stat care viza răsturnarea 

guvernului muntenegrean pro-occidental şi asasinarea premierului Milo 

Djukanovic, actualul președinte al țării.  

 Cu timpul, dependenţa economică a Muntenegrului de investițiile rusești, 

precum şi presiunile politice exercitate de Moscova prin intermediul opoziţiei şi 

minorităţii sârbe, au determinat Podgorica să-şi tempereze discursul anti-rus. 

Chiar Milo Djukanovic a făcut cunoscut opiniei publice intenţia de a îmbunătăţi 

relaţia cu Rusia. 

 Pentru Turcia, Balcanii reprezintă o atracţie emoţională, dar şi una 

raţională. Secolele de guvernare otomană au lăsat în urma lor importante 

minorităţi musulmane şi o bogată moştenire culturală. Ankara este interesată de 

conservarea acestui trecut comun care poate constitui şi o bună platformă pentru o 

cooperarea economică benefică ce, ulterior, poate fi urmată de o infiltrare politică 

care să transforme Turcia într-un jucător regional important. Prezenţa economică 

turcească este din ce în ce mai vizibilă: investiţii considerabile în industria 

minieră din Kosovo (unde este al treilea investitor şi donator financiar); 

participarea la dezvoltarea liniilor aeriene albaneze; semnarea unui acord de liber 

schimb cu BH.  

 În pofida rolului asumat de factor de stabilitate regională, demonstrat atât 

prin iniţiative diplomatice, cât şi prin prezenţa militară în misiunile internaţionale 

din BH (EUFOR) şi Kosovo (KFOR, UNMIK, EULEX), Turcia este acuzată că 

susţine pretenţiile revizioniste ale comunităţilor musulmane din zonă. Se 

apreciază că recentele declaraţii referitoare la redesenarea graniţelor în Balcani şi 

promovarea conceptului „Albania Mare”, precum şi ameninţările revizioniste 

contra Serbiei venite într-o manieră sincronizată dinspre Priština, Tirana şi 

Preševo, ar fi dirijate de la Ankara, prin intermediul serviciilor sale secrete. Însuşi 

preşedintele Tayyip Recep Erdogan a declarat că „Turcia este Kosovo, iar Kosovo 

este Turcia. Noi suntem toţi copiii aceleiaşi ţări, puternici şi uniţi ca fraţii” 

afirmaţii ce au provocat indignare la Belgrad
60

. 

 Cu toate acestea, influenţa Turciei rămâne limitată, mai ales din cauza 
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ruperii relaţiilor cu Mişcarea Gülen, fapt ce a generat confuzie în rândul 

comunităţilor musulmane, la care se adaugă influenţa în creştere a Arabiei Saudite 

și criza financiară cu care se confruntă în prezent guvernul turc. Disputa dintre 

liderii de la Ankara şi Fethullah Gülen a afectat relaţiile Turciei cu ţările din zonă, 

acuzate că ar adăposti membri ai mişcării. Reacţiile țărilor balcanice au fost 

diferite: Albania şi Kosovo au acceptat unele dintre cererile de extrădare 

formulate de Ankara, în timp ce BH a refuzat să dea curs solicitărilor Turciei.  

 În prezent, Turcia se confruntă cu o criză financiară gravă care îi întârzie 

aspiraţiile expansioniste către spaţiile ce au aparţinut cândva Imperiului Otoman. 

Dar şi această criză va fi depăşită şi implementarea politicii cunoscute sub 

denumirea de neo-otomanism va fi reluată cu şi mai multă vigoare. Se estimează 

că în viitor Turcia va deveni un concurent major pentru obţinerea unei poziţii de 

control în zona balcanică. Singura necunoscută, valabilă pentru toţi competitorii 

din zonă, este aceea a metodei de implementare a ambiţiilor lor politice: soft 

power sau hard power?   

 SUA, în pofida fluctuaţiilor de atenţie acordată Balcanilor de Vest, 

consideră acest spaţiu de interes strategic. După o perioadă de relativ dezinteres, 

în ultimul timp Washingtonul este din nou concentrat pe zona Balcanilor, cu 

precădere pe Balcanii de Vest. Schimbarea de atitudine a fost determinată de mai 

mulţi factori: tendinţa Rusiei de a-şi extinde influenţa în zonă; opţiunea Ankarei 

pentru o politică independentă de cea a SUA; interesul de a transfera centrul de 

greutate al NATO către Est; neînţelegerile cu partenerii vest-europeni; 

proximitatea Peninsulei Balcanice faţă de Orientul Mijlociu; un mai bun control a 

M. Mediterane şi a mărilor adiacente acesteia (M. Neagră, M. Adriatică); interese 

economice legate în special de dorinţa de control asupra exploatării şi 

comercializării rezervelor de hidrocarburi descoperite în estul M. Mediterane. În 

viziunea unor analişti americani, regiunea Balcanilor de Vest este un câmp de 

luptă al războiului rece purtat cu Rusia, iar o transformare reală a statelor din zonă 

ar putea fi realizată doar printr-un efort comun, coordonat, între Bruxelles şi 

Washington.  

 Statele Unite au o influenţă mai mare asupra guvernelor Albaniei, 

Macedoniei (ambasada SUA în Skopie este apreciată ca fiind mai importantă în 

ceea ce priveşte elaborarea de politici decât legiuitorul naţional), BH şi Kosovo, 

precum şi asupra unora dintre liderii musulmani din Metohija. Un important 

instrument pentru promovarea şi sporirea influenţei americane, pe lângă sprijinul 

economico-financiar şi militar, îl constituie mişcarea condusă de imamul 

Muhammed Fethullah Gülen, care are o puternică influență asupra comunităţilor 

musulmane din Balcanii de Vest. Mişcarea este un vector de acţiune al 

Washingtonului atât împotriva ortodoxismului susţinut de Moscova, cât şi 

împotriva curentului islamic susţinut de Ankara
61

.  
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 SUA este tot mai interesată de Serbia. Diplomatul American, Hoyt Brian 

Yee
62

, a atras atenţia Belgradului că nu poate să urmărească aderarea la UE şi în 

acelaşi timp să coopereze cu Moscova. Unul dintre motivele nemulţumirilor 

americane îl constituie funcţionarea la Niš a Centrul Umanitar Ruso-Sârb  

(aproape de graniţele cu Kosovo, Macedonia, Bulgaria şi Muntenegru), un 

organism însărcinat cu gestionarea dezastrelor naturale, dar considerat de 

Occident ca fiind un avanpost al serviciilor de informaţii ruseşti
63

. 
  

 Este puţin probabil ca presiunea SUA să pună capăt echilibrului menţinut 

de Serbia între UE şi Rusia, asemănător celui promovat de Josip Broz Tito între 

Est şi Vest. Pârghiile Washingtonului asupra Belgradului sunt limitate, iar 

amintirea bombardamentele americane nu sunt de natură să crească simpatia 

populaţiei sârbe.  

 China a început să manifeste un interes crescut pentru regiunea Balcanilor 

de Vest. Politica Beijingului este aceea de a-și proiecta aici interesele economice 

și de aici mai departe, către piața occidentală; ulterior componenta economică se 

poate transforma în una politică și chiar militară. În conformitate cu strategia sa 

globală, China intenţionează să investească aproximativ 10 miliarde de euro în 16 

ţări din Europa de Sud-Est şi de Est
64

 din care aproximativ 2,5 miliarde de euro 

vor fi destinate căii ferate de mare viteză Pireu - Belgrad - Budapesta, ca parte a 

proiectului „One belt one road” sau mai bine cunoscut ca „Drumului Mătăsii”. 

Acest proiect, suficient de nesigur deocamdată, ar urma să devină principala rută 

comercială între Asia și Europa. De asemenea, China intenționează să se implice 

în construcţia de drumuri în Serbia, BH şi Muntenegru. 

 În concepţia liderilor chinezi, Serbia este un portal pe Drumul Mătăsii, 

calea ferată Belgrad-Budapesta urmând să asigure transportul produselor sale din 

portul Pireu (pe care l-a cumpărat) către inima Europei. Proiectul a demarat în 

noiembrie 2017, cu un împrumut de 300 de milioane de dolari acordat Serbiei 

pentru primul tronson. Au fost semnate 22 de acorduri de cooperare şi a fost 

achiziţionată fabrica de oţel de la Smederovo. China a devenint în acest an 

investitorul numărul unu în Serbia. Conform afirmaţiilor Moscovei, banii 

chinezilor au permis Serbiei să îşi menţine linia dură anti-Kosovo conform căreia nu 

va recunoaşte niciodată independenţa acestei provincii. 

 Perspectiva accederii statelor din zonă în UE generează o serie de 

întrebării privind investiţiile Chinei: Cum vor reacţiona ţările aspirante când 

procesul de aderare va impune respectarea prevederilor UE privind licitaţiile? Va 

fi Bruxelles-ul în măsură să ofere compensaţii pentru statele care vor pierde 
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investiţiile din China ca o consecinţă a integrării europene?  

 Se pare că această cooperare este mai uşoară acum, când regulile europene 

nu s-au introdus încă în țările din zonă, decât va fi în viitor. Această situaţie are şi 

un important aspect politic, anume că Beijingul va fi interesat şi deci va acţiona 

pentru întâzierea aderării ţărilor din spaţiul balcanic la UE.
65

.  

 Elveţia se numără şi ea printre actorii europeni cu o implicare notabilă în 

Balcanii de Vest, zonă ce ocupă un rol important în politica externă şi de 

securitate promovată de Berna
66

. Implicarea are o componentă militară, 

concretizată în participarea la misiunile de pace din BH şi Kosovo. Dar principala 

angajare a Elveției este cea economico-financiară, Berna sperând să beneficieze 

de redresarea economică a regiunii.  

 Deşi declară sprijin imparţial pentru soluţionarea pe cale diplomatică a 

diferendelor din regiune, în special a celui sârbo-kosovar, în practică manifestă o 

atitudine partizană, pro-Kosovo, către care este direcţionat principalul sprijin 

financiar (73 milioane de euro în 2015, respectiv 62 de milioane de euro în 2016). 

  

 Războiul intereselor dintre marile puteri în Balcanii de Vest devine din ce 

în ce mai complex, se poartă pe multiple căi, pe diferite paliere şi cu toate 

mijloacele. Pe lângă efectele benefice, rezultate din eforturile pentru dezvoltarea 

economică a zonei şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei, pentru normalizarea 

relaţiilor dintre state şi stabilizarea situaţiei, disputa generează şi numeroase efecte 

negative. Competitorii externi vin aici cu propriile lor interese concurente şi 

transformă regiunea într-un câmp de luptă în care angrenează, de cele mai multe 

ori, statele din zonă sau grupări politice din cadrul acestora. Astfel, la tensiunile 

specifice Balcanilor se adaugă şi cele create de competiţia dintre puterile 

regionale şi globale care, intenţionat sau nu, sporesc starea de conflict, 

neîncredere şi anxietate din zonă. 

 Încet, încet, Balcanii redevin „butoiul de pulbere al Europei”.  

 Rolul factorului extern este deosebit de important şi va rămâne aşa 

probabil mult timp, continuând să afecteze dezvoltarea şi stabilitatea în regiune.  

 Prosperitatea Balcanilor de Vest este legată de unitatea zonei, de 

coabitarea paşnică a etniilor conlocuitoare. Referindu-se la acest aspect, Carl 

Bildt,
 
fostul Înalt reprezentant pentru BH, afirma că dacă Iugoslavia ar fi rămas 

unită, cu siguranţă că ar fi fost deja în Uniunea Europeană
67

. Din păcate Carl Bilt 

nu ne spune şi cine a turnat gaz peste focul balcanic, un foc ce arde permanent 

mocnit şi căruia nu-i trebuie mult pentru a se transforma în pârjol. 
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SUMMIT-UL DE LA HELSINKI 

RESETARE SAU TROC 
 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

 

 Istoria are prostul obicei de a se repeta, 

uneori aproape în aceleaşi coordonate aşa cum şi 

perioadele în care se vorbeşte cel mai mult despre 

pace sunt, de fapt, cele mai periculoase pentru pace. 

 În general, obişnuim să învinuim liderii 

politici pentru tot ceea ce nu merge bine în lume şi 

într-o oarecare măsură este adevărat, dar vina lor 

este marginală, fiindcă ei sunt oglinda celor care i-au 

ales. 

 Preşedintele SUA, Donald Trump, este o 

personalitate destul de controversată, dar înainte de a 

fi preşedinte a fost într-o campanie electorală cu 

foarte mulţi candidaţi. Trump a fost singurul 

candidat care a vorbit deschis despre admiraţia sa faţă de preşedintele Rusiei, 

Vladimir Putin, pe care l-a regalat cu toate calităţile posibile pentru un lider 

politic. El nu a făcut niciun secret că intenţionează să lanseze o nouă resetare a 

relaţiilor bilaterale, că NATO este o povară pentru SUA deoarece, în pofida 

faptului că ţările europene sunt foarte bogate, au lăsat povara securităţii proprii pe 

seama SUA. Cu toate acestea poporul american l-a ales. Chiar dacă acceptăm o 

implicare a Moscovei în procesul electoral american, aceasta nu putea fi 

determinantă. Rezultatul alegerilor exprimă voinţa poporului american, iar 

acţiunile lui Trump sunt acceptate de mare parte a poporului, chiar dacă nu convin 

aşa numitului „stat profund” sau într-o traducere mai familiară noua „statul 

paralel”. Faptul că este aşa rezultă din creşterea popularităţii lui Trump în SUA; 

reacţia statului profund încă nu o cunoaştem… dar va veni. Ceea ce cunoaştem 

este sfatul dat de fostul lui strateg din campania electorala, Steve Bannon, înainte 

de a face o vizită la sediul CIA, „anume să nu se dea la ei că altfel nu va trece o 

zi fără să aibă o scurgere de informaţii în presă şi că pe toată durata mandatului 

va avea probleme cu justiţia
1”

. Acest sfat nu a fost ascultat şi vedem cum 

consecinţele se materializează pe zi ce trece. Mai departe vom mai vedea. 

 Cert este faptul că acţiunile preşedintelui Trump afectează negativ 

imaginea SUA în lume şi, ceea ce este şi mai rău, vulnerabilizează atât sistemele 

de securitate transatlantic cât şi pe cel indo-pacific. De asemenea, alterarea 

imaginii SUA de democraţie liberală este consecinţa cea mai gravă a politicii 

promovate de Trump, deoarece alianţele politico-militare se fac şi se desfac în 

funcţie de interesele de moment ale marilor puteri, dar pierderea unui atribut 

moral precum democraţie liberală este irecuperabilă. Când impui tarife 
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protecţioniste pe oţel şi aluminiu şi sugerezi că altele vor urma (pe autoturisme 

etc.), când faci declaraţii cu tentă xenofobă sau rasistă, când restricţionezi 

imigraţia şi desparţi la garniţă părinţii de copii, când anulezi tratate internaţionale, 

împotriva opoziţiei interne dar şi a celorlalte ţări semnatare (tratatul de 

denuclearizarea Iranului), nu poţi să crezi că nu vor apare urmări dezavantajoase. 

 Războiul comerţului, care poate să aibă evoluţii impredictibile şi care 

afectează deopotrivă prieteni şi opozanţi, induce ideea că SUA promovează mai 

curând o politică economică iliberală, ceea ce pare să dea dreptate unor analişti 

americani ce consideră că în actuala faza de dezvoltare a SUA, prea multă 

democraţie strică
2
. 

 În cazul acesta, parafrazându-l pe Caragiale, trădare să fie dar s-o ştim şi 

noi… 

 Este în firea oamenilor, ca atunci când lucrurile merg rău, să găsească 

vinovaţi şi să rememorize aspectele negative care au decurs din relaţiile cu 

partenerii. La fel este şi în politică: 

perioada actuală este una de schimbare 

a ordinii internaţionale stabilite după cel 

de Al Doilea Război Mondial, de 

apariţie de noi centre de putere care îşi 

revendică partea din avuţia globală. Este 

o perioadă de contestare, de fricţiuni, de 

înarmare accelerată şi, în ultimă 

instanţă, de pregătire pentru o nouă 

confruntare sistemică, care nu ştim unde ne va duce. În această fază, acţiunile 

Washingtonului par tipice unei puteri imperiale şi ideologice care promovează 

prin toate mijloacele valorile democraţiei şi ale capitalismului. SUA a devenit un 

imperiu care luptă pentru a-şi păstra cât mai mult timp poziţia geopolitică 

dobândită în ultimii 60 de ani
3
. În acest mediu politic este nevoie de subtilitate şi 

fantezie în relaţiile internaţionale, de tact în relaţiile cu prietenii, de conducere 

fermă şi acceptată, de identificare corectă a adversarilor şi de acţiuni politice şi 

militare credibile, menite să-i descurajeze. Donald Trump a apărut la conducerea 

SUA ca lider al civilizaţiei occidentale, în acest mediu politic complex, iar 

mesajul său este clar nepotrivit momentului deoarece tulbură şi mai mult apele 

securităţii internaţionale şi îi dezorientează tocmai pe cei pe care ar trebui să-i 

mobilizeze pentru o cauză comună. 

 Nu se poate spune că istoria nu are simţul umorului când ajungi să-ţi faci 

un model politic din cel mai mare duşman geopolitic. 

 Personal, nu cred că geopolitica este un dat ce nu poate fi schimbat, deci 

pot să-mi imaginez că undeva, în viitor, interesele Rusiei şi ale SUA vor ajunge să 

fie convergente şi, ca să folosesc expresia preşedintelui Trump, vor ajunge la 

concluzia că „este o lume care trebuie condusă” … nu distrusă. Sunt convins că 

în Rusia democraţia este posibilă; un parteneriat strategic între Rusia şi SUA este 

posibil; carisma liderilor politici contează, dar nu cred că acum este acel moment. 
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Atât timp cât preşedintele Putin va fi la Kremlin o apropiere reală care să producă 

efecte benefice pentru omenire nu va fi posibilă. Sunt prea multe elemente care 

fac nerealist un scenariu pozitiv în ceea ce priveşte resetarea relaţiilor ruso-

americane: 

 - Putin nu este interesat nici în promovarea democraţiei nici în integrarea 

Rusiei în civilizaţia occidentală; Trump şi-ar dori puterea discreţionară pe care o 

are Putin, dar acest lucru pare nerealizabil fapt pentru care nu cred că-l va deranja 

cu problemele de democratizare a societăţii ruse, de respectare a drepturilor şi 

libertăţilor omului etc. (la Helsinki aceste principii nici nu au fost pomenite); 

 - Putin este un lider autocrat, fără o opoziţie internă considerabilă, care are 

puterea de a lua decizii rapide; Trump este contestat, mai ales în cadrul 

structurilor de forţă, iar puterile lui executive sunt controlate de structurile 

democratice ale ţării; 

 - Putin are o vastă experienţă în structurile de conducere ale ţării, are o 

strategie bine articulată pentru a readuce Rusia la nivelul de superputere şi are clar 

conturate mutările politice şi militare pe care intenţionează să le facă; „America 

First” este un obiectiv final, dar strategia de realizare lipseşte; 

 - Putin îşi face aliaţi sau simpatizanţi în toată lumea, inclusiv în NATO 

(Turcia, Ungaria, chiar Italia) şi încearcă să transforme cooperarea economică cu 

China în una politică; Trump îşi 

antagonizează prietenii (declaraţia din 

Marea Britanie: „UE este unul dintre cei 

mai mari duşmani ai SUA” - chiar dacă a 

precizat că în sensul de concurent 

economic
4
). 

 Pot fi aduse multe alte elemente, dar 

acestea cred că sunt suficiente.  

 Dacă analizăm intenţia preşedintelui 

Trump de a reseta relaţia cu Rusia, constatăm că nu este absolut nimic rău, nici 

măcar nu este o iniţiativă originală. Înaintea sa preşedintele Obama a încercat, cu 

rezultate bune până la un moment dat, să reseteze relaţia cu Rusia (numele de 

„resetare” aparţine administraţiei Obama). 

 Nu este nimic nou în întâlnirea de la Helsinki, nici faptul că cei doi 

preşedinţi au discutat tête-a-tête, doar cu un translator rus, nici măcar că Putin a 

întârziat la întâlnire (aşa face mereu), nici faptul că aeronava prezidenţială a lui 

Vladimir Putin, în drum spre Helsinki, a pătruns în spaţiul aerian al NATO fără să 

ceară şi deci fără să primească aprobare de survol, dar modul în care această 

întâlnire a fost pregătită naşte suspiciuni. O astfel de întâlnire cere timp de 

pregătire, presupune materiale pregătite din timp şi circulate la factorii cu 

responsabilităţi politice şi de securitate, subiectele de discuţie trebuie agreate sau 

amendate de părţi etc. Această întâlnire a fost pregătită numai în mintea 

preşedintelui Trump, dovadă nervozitatea secretarului de stat, Mike Pompeo şi a 

consilierului pentru securitate naţională, John Bolton, ambii ţinuţi pe dinafară şi la 
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propriu şi la figurat. 

 În conferinţa de presă ce a avut loc după întâlnirea tête-a-tête, ambii 

preşedinţi aveau materialele bine structurate şi redactate, fapt pentru care cred că 

au prezentat ceea ce s-a discutat la masă sau la discuţiile dintre însoţitori nu ceea 

ce au vorbit în particular. Oricum, întâlnirea dintre Putin şi Trump a semănat mai 

mult cu o conspiraţie decât cu un summit la nivel înalt. Concluzia aceasta este 

întărită şi de reacţiile post-summit, atât cele ale politicienilor americani din 

ambele partide cât şi ale unor personalităţi din serviciile de informaţii. 

Preşedintele Trump a fost reactiv, a vorbit prea mult despre problemele sale 

interne şi a comis gafa de a da credibilitate afirmaţiilor lui Putin, deconsiderând  

evaluările prezentate de serviciile de informaţii americane. Nu cred că Trump este 

omul ruşilor, dar cred că are ceva să-şi reproşeze şi aceasta îl face vulnerabil în 

relaţia cu Putin. De semenea, nu cred că este vulnerabil la anumite fotografii 

compromiţătoare, mai curând s-ar lăuda cu ele, dar cred că la mijloc sunt banii, 

fiindcă orice om de afaceri este sensibil la câştig. 

 Dacă tot sunt pe tărâmul periculos al speculaţiilor aş îndrăzni să mai 

exprim o părere. 

 Întâlnirea dintre Trump şi Putin nu putea să se facă fără o anumită 

pregătire, dar din toate declaraţiile, oficiale şi neoficiale, rezultă că eventualele 

pregătiri nu au fost făcute pe canalele normale de comunicare între state. Consider 

că preşedintele Trump l-a folosit ca persoană de încredere pentru contactul cu 

Putin pe Beniamin Netaniahu, primul ministru al Israelului. Frecvenţa vizitelor 

întreprinse de acesta în perioada premergătoare summit-ului, discuţiile cu Putin, 

interesul major al Israelului în rezolvarea unor probleme de securitate vitale şi 

care stau numai în puterea Rusiei şi SUA pentru a le rezolva în mod avantajos 

pentru Ierusalim, tipul de relaţii existente între Israel şi cele două mari puteri, 

faptul că Netaniahu se bucură de încrederea lui Trump faţă de care are şi o datorie 

politică, toate aceste fapte sugerează o astfel de posibilitate. De asemenea, se 

vehiculează în presa israeliană  faptul că Israelul este implicat în promovarea unei 

iniţiative de ridicare a unor sancţiuni americane impuse Rusiei. Aceasta s-ar 

întâmpla ca urmare a unei solicitări formulate de Ierusalim. 

 În plus, nu cred că este o noutate în diplomaţia internaţională şi sigur nu o 

noutate în relaţiile Israelului cu SUA, dar nu la un nivel aşa de mare. 

 Aşa cum am afirmat anterior, nu cred în succesul actualei încercări de 

resetare a relaţiilor ruso-americane din cel puţin trei motive: structura relaţiilor 

internaţionale dintre marile puteri (echilibrul de forţe); caracteristicile politicii 

externe ale SUA şi caracteristicile politicii interne ale Rusiei. Momentele 

anterioare de înţelegere dintre liderii ruşi şi americani au fost dictate de postura de 

forţă la un moment dat dintre cele două ţări: Regan a cooperat cu Gorbaciv; 

Clinton cu Elţîn şi Obama cu Medvedev, nu fiindcă liderii ruşi au îmbrăţişat peste 

noapte valorile şi interesele americane, ci fiindcă la momentul respectiv Rusia era 

slabă, atât politic cât şi economic şi avea nevoie de sprijin. Practic Rusia nu avea 

puterea de a se opune presiunii hegemonice a SUA şi atunci a cedat sau a făcut 
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compromisuri. Astfel au fost posibile extinderea NATO spre Est, războiul din 

Serbia, invadarea Irakului, războiul din Libia etc. Odată ce Rusia a început 

procesul de ieşire din criza economică şi politică (1999-2000), a dobândit şi 

puterea de a se opune iniţiativelor americane considerate dezavantajoase. Deci, 

revenirea Rusiei ca putere mondială, consfinţită şi prin Summit-ul de la Helsinki, 

a atras după sine corectarea  dezechilibrului de forţe apărut după colapsul URSS. 

Invazia Ucrainei şi mai ales anexarea Crimeii sunt edificatoare pentru acest proces 

de reechilibrare a balanţei de forţe. Stephen Kinzer sublinia foarte bine acest lucru 

într-un articol publicat în Geopolitics 101: „acţiunile Rusiei în Ucraina nu 

constituie o îndepărtare radicală faţă de normalitatea internaţională; de fapt este 

chiar invers: este o reangajare într-un model istoric care este la fel de vechi ca şi 

imperiile”.  În acest caz, pare normal ca procesul de revenire al Rusiei, vizibil în 

ultimii 20 de ani, să ducă la tensiuni cu SUA. 

 Puterea contează, de aceea mă tem că discuţia tête-a-tête dintre cei doi 

preşedinţi nu va aduce nimic bun pe scena politică a lumii, eventual se va reveni 

la trocul politic, şi, în ultimă instanţă, la o redesenare a zonelor de influenţă. Acest 

lucru se va vedea, relativ repede, în modul în care se vor rezolva dosarele politice 

referitoare la crizele din Balcani, Siria, Ucraina şi Orientul Mijlociu. Orice 

încercare de a soluţiona crizele din zonele 

menţionate impune coordonare politică între 

SUA şi Rusia. Desigur sunt şi alte zone de 

interes geopolitic care pot face obiectul 

armonizării intereselor marilor puteri, dar pe 

acestea le consider că fiind cele mai 

importante, deocamdată şi cu cel mai mare 

potenţial conflictual. 

 Fără a intra în detalii, voi trece în revistă crizele majore din zonă şi voi 

încerca să deduc eventuale soluţii convenite la Helsinki. Precizez că nu am un 

glob de cristal care să mă ajute să anticipez viitorul, nici să văd prin vălurile de 

confidenţialitate de la Helsinki, de aceea în această analiză am folosit persoana 

întâi cu scopul de a sublinia faptul că doar îmi exprim propriile opinii educate… 

de istorie. 

 Ucraina: este tema despre care nu a vorbit nici unul dintre cei doi 

preşedinţi în cadrul conferinţelor de presă, dar care, cu siguranţă, a fost abordată 

pe timpul discuţiilor faţă în faţă. De fapt au şi apărut unele informaţii (sau 

dezinformaţii) privind abordarea acestei teme
5
. Se sugerează că Putin ar fi propus 

organizarea unui referendum în estul Ucrainei, referendum ce ar avea rolul să 

rezolve conflictul ruso-ucrainean. Preşedintele rus nu a dat mai multe detalii 

despre acest plan pentru a lăsa mai mult timp la dispoziţia preşedintelui Trump  

să-l analizeze şi să-şi precizeze poziţia faţă de acesta. 

 Rezultatul unui astfel de referendum este predictibil şi nu este de natură să 

aducă o îmbunătăţire pentru procesul de pace sau pentru Ucraina. Mai curând 

estimez că această acţiune trebuie privită în corelaţie cu alegerile prezidenţiale din 
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Ucraina, ce vor avea lor în 2019. Numele şi orientarea politică a viitorului 

preşedinte al Ucrainei contează pentru Kremlin, de aceea acesta poate fi 

considerat un subiect major de discuţie pentru cei doi preşedinţi. 

 Un preşedinte convenabil Moscovei la Kiev, care să menţină o relaţie 

pragmatică cu Rusia şi care să nu-i afecteze interesele este tot ce-şi doreşte Putin 

în această fază a jocului geopolitic. Aceasta ar însemna pentru Rusia o criză mai 

puţin, perspectiva unei redresări economice şi mai ales, câştig de timp pentru 

redobândirea forţei necesare pentru a lansa faza următoare a expansiunii către 

Vest.  

 În funcţie de rezultatul alegerilor va fi şi rezultatul referendumului. Este o 

ecuaţie simplă la care Vestul şi SUA nu trebuie decât să închidă ochii; în rest ştie 

Putin ce trebuie să facă. Bănuiesc că multă lume ar fi mulţumită cu un asemenea 

aranjament - Rusia, SUA, UE - mai puţin Ucraina… sau cine ştie. 

 Din punctul de vedere al Moscovei, pe termen scurt, aceasta ar fi o 

rezolvare acceptabilă a crizei ucrainene; pe termen lung, Rusia nu va renunţa la 

Ucraina, o Ucraină întreagă nu împărţită între Est şi Vest. 

 Balcani: convenirea asupra unei soluţii de rezolvare a conflictului dintre 

Serbia şi Kosovo. Deja de câtva timp se vorbeşte de iniţierea unor negocieri 

sârbo-kosovare, la nivelul prezidenţial, privind rezolvarea conflictului dintre cele 

două părţi prin schimburi teritoriale realizate pe criterii etnice (enclavele locuite 

de sârbi aflate în Kosovo să treacă la Serbia şi cele locuite de albanezi aflate pe 

teritoriul Serbiei să treacă sub controlul Kosovo). Au apărut şi unele semnale că 

abordarea acestei teme poate fi luată în consideraţie (în august 2018, la Forumul 

european de la Alpbach, Austria, atât preşedintele Serbiei cât şi cel al Kosovo au 

subliniat interesul lor pentru a promova o astfel de soluţie). Mai mult, SUA, 

Uniunea Europeană (mai puţin Germania) şi Rusia sunt de acord cu o astfel de 

soluţie. Până şi în momentele mai detensionate în relaţiile internaţionale, o astfel 

de unitate de vedere era greu de realizat, dar acum în actualele condiţii în care 

tensiunile se apropie de punctul de pericol este şi mai dificil de realizat. 

 Dacă cumva această soluţie a fost convenită la Helsinki, înseamnă că Putin 

a mai marcat un punct, fiindcă dacă Peninsula Balcanică este „butoiul de pulbere 

al Europei”, atunci spaţiul fostei Iugoslavii este fitilul care poate iniţia explozia. 

 Procesul de pace israeliano-palestinian: preşedintele Trump a anunţat că 

planul SUA de rezolvare a conflictului este gata şi urmează să fie prezentat în 

curând. Acest plan are la bază principiul „două popoare şi două ţări trăind în 

libertate şi securitate în acelaşi spaţiu geografic”. 

 Materializarea acestui plan impune ambelor părţi (israeliană şi 

palestiniană) compromisuri dureroase. În lipsa acestor compromisuri nu va fi 

pace, eventual palestinienii vor fi pacificaţi pentru o perioadă de timp, dar 

conflictul violent va reizbucni. Vorbim despre un conflict etnic şi teritorial, 

conflict care, teoretic, nu se poate rezolva decât dacă în arealul geografic disputat 

rămâne doar unul. În secolul XXI nu cred că se mai poate întâmpla aşa ceva, deşi 

încercări au mai fost la sfârşitul secolului trecut. 
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 În condiţiile actuale de securitate regională şi globală nu sunt optimist în 

ceea ce priveşte reuşita planului american, chiar dacă în Orientul Mijlociu totul 

este posibil. 

 Siria: aici cred că lucrurile în mare măsură au fost tranşate. Din unele 

declaraţiile americane, dar şi israeliene, putem trage concluzia că Siria îşi va 

păstra integritatea teritorială iar Bashar al Assad va rămâne la conducerea ţării. Se 

pare că este mai sigur cu el decât acceptând un echilibru de forţe schimbat, fie în 

favoarea sunniţilor (majoritari în Siria), fie cu grupările de opoziţie (moderate sau 

radicale) în luptă pentru putere. 

 Kurzii din Siria au relaţii bune atât cu Moscova cât şi cu Washingtonul, 

dar nu cred că vor primi ceea ce îşi doresc – independenţa; probabil că se va 

conveni asupra unei forme de federalism similar celui din zona kurdă în nordul 

Irakului. 

 Turcia nu va fi mulţumită şi probabil că va rezista presiunilor de a se 

retrage din Siria, sau va condiţiona aceasta cu anumite asigurări de securitate. 

 Iranul: va părăsi, cel puţin formal, Siria. Va continua să-şi exercite 

influenţă, eventual prin acordarea de ajutor economic Damascului şi va continua 

să fie aliatul Siriei. 

 Israelul: va păstra controlul asupra Înălţimilor Golan şi va continua să 

monitorizeze atent retragerea forţelor iraniene şi ale Hezbolah-ului din Siria. Nu 

cred că cererile insistente ale unor lideri israelieni de anexare la Israel a 

Înălţimilor Golan se vor materializa (acestea au nemulţumit inclusiv pe 

ambasadorul SUA la Ierusalim, David M. Friedman, care, deşi este evreu şi 

sprijinitor al coloniştilor evrei, a protestat faţă de aceste pretenţii). 

 De asemenea, se vehiculează în presa israeliană  faptul că Israelul este 

implicat în promovarea unei înţelegeri de ridicare a sancţiunilor americane impuse 

Rusiei. Aceasta ar fi urmarea unei solicitări formulate de Ierusalim. 

 Iranul: întrucât negocierile de denuclearizare a Coreii de Nord au început, 

Iranul a rămas singurul stat problemă pentru Washington. Denuclearizarea 

Iranului şi stoparea extinderii influenţei sale în Orientul Mijlociu rămân prioritare 

pe agenda politică a SUA şi Israelului. Realitatea este că nici Rusiei nu îi convine 

să aibă o putere nucleară în proximitatea sa, deci există posibilitatea găsirii unei 

soluţii de compromis acceptabilă atât Moscovei cât şi Washingtonului. 

 Turcia: este o putere regională, ca şi Iranul, dar care are potenţial de a-şi 

extinde zona de influenţă. De asemenea, este o ţară NATO care nu se sfieşte să 

cocheteze cu Rusia şi să-şi manifeste independenţa faţă de politica SUA. O 

dovadă în acest sens este aceea că a anunţat oficial că nu va participa la 

sancţiunile impuse de SUA Iranului
7
. 

 În orice negociere va trebui să se ţină seama de poziţia şi de interesele 

Turciei. 

 Poate că această trecere în revistă a principalelor dosare politice pare o 

abatere de la tema abordată. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că aceste 

probleme au fost cu siguranţă abordate la Helsinki de liderii rus şi american, că 
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pentru orice încercare de rezolvare a acestor dosare politice este absolut necesară 

coordonarea între cele două mari puteri şi că, în funcţie de evoluţiile  ulterioare 

vom putea trage concluziile despre ceea ce nu ni se spune deocamdată. 

 Indiferent ce scenariu de cooperare se va implementa, cooperarea cu Rusia 

pe anumite teme nu se va transforma în cooperare pe toate temele. 

 Deoarece am început acest material vorbind de istorie, mă gândesc să-l şi 

închei făcând o analogie între Imperiul Roman şi cel American, în sensul că 

ambele au fost mai întâi republici. 
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 Rezumat 

 A devenit o certitudine că lumea se află în 

plin proces de consolidare a unui nou sistem mondial 

de securitate, în care SUA vor constitui în continuare 

un factor esenţial pentru dinamica securităţii 

regionale şi globale. În acest context, Rusia şi-a 

schimbat strategia în raport cu NATO şi, în mod 

special, cu SUA, acţiunile liderilor ruşi fiind marcate 

de viziunea „confruntării” ca o prioritate atât în 

procesul decizional, cât şi în procesul de planificare, 

organizare şi punere în operă a acţiunilor în politica 

externă, de apărare şi securitate. 

 Dezvoltarea unor poli de putere regionali şi 

consolidarea unor percepţii diferite a riscurilor de securitate, continuă să 

genereze aprinse polemici privind principiile şi modul de acţiune pentru 

asigurarea unui climat paşnic de securitate la nivel regional şi global, 

consolidându-se percepţia necesităţii imperioase a adaptării şi reajustării 

strategice permanente şi conturându-se astfel o nouă hartă geopolitică a lumii. 

 

 Rolul globalizării în schimbarea raporturilor între ţări la nivel 

regional şi mondial 

 Procesul de globalizare care deşi este un proces de lungă durată, uneori 

controversat, continuă să joace un rol important în dezvoltarea statelor lumii şi a 

relaţiilor dintre acestea, facilitând accesul la o piaţa economică liberă, noi surse de 

informare, crearea de noi sisteme de comunicare,  liberă circulaţie şi mobilitate 

fără precedent. În contextul în care acest proces de mondializare este influenţat de 

o serie de factori spaţio-temporali şi organizaţionali ce stau la baza realizării 

interdependenţelor, unii dintre aceştia cum ar fi marile migraţii, răspândirea 

religiilor şi a elementelor specifice unor tipuri de culturi, dar şi influenţa unor poli 

de putere regionali şi mondiali au generat şi continuă să genereze efecte la nivel 

global, venind în sprijinul ideii că procesul de globalizare are o formă istorică 

ciclică. Din păcate, în acelaşi context, asistăm şi la globalizarea vulnerabilităţilor, 

riscurilor, ameninţărilor, pericolelor şi agresiunilor ai căror vectori purtători nu 

mai sunt doar actorii statali, ci şi actori non-statali, organizaţii, grupuri sau chiar 

indivizi organizaţi în reţele internaţionale extrem de dificil de controlat. 
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Comunitatea internaţională se confruntă, astfel, cu evoluţii regionale sau globale 

cu un grad ridicat de impredictibilitate şi, prin urmare, foarte greu de gestionat 

ceea ce face necesară adoptarea unor poziţii proactive de identificare a celor mai 

potrivite soluţii de abordare eficientă a provocărilor. 

 Nu trebuie omis faptul că dinamica procesului de globalizare oferă atât 

canale suplimentare pentru exprimarea şi accelerarea dezvoltării puterii statelor la 

nivel regional şi global, cât şi modalităţi alternative de contestare a atitudinii unor 

actori internaţionali care încearcă să exploateze vulnerabilităţile existente la 

nivelul unor state. Astfel, putem sublinia că procesul de globalizare asigură 

oportunităţi de care pot profita diverşi actori statali şi non-statali pentru a-şi 

susţine interesele şi prin alte abordări decât confruntarea armată clasică. Din 

păcate, entităţi statale sau non-statale caută să realizeze surprinderea la nivel 

strategic printr-o paletă diversificată de instrumente specifice, aspect ce a generat 

sarcina primordială de cuantificare a impactului individual şi combinat a tuturor 

acestor provocări. În prezent, majoritatea statelor lumii fac eforturi deosebite 

pentru a evita surprinderea strategică, căutând să anticipeze evoluţia şi impactul 

provocărilor cu care se confruntă şi care sunt amplificate de o sumă de alţi factori 

care ţin de necesitatea de reformare şi modernizare a sistemului internaţional. 

 Odată cu definirea acestui nou mediu internaţional de securitate şi de 

remodelarea mediului geopolitic se conturează şi o nouă hartă geopolitică a lumii, 

principalii actori internaţionali repoziţionându-se în funcţie de noile realităţi 

geografice, economice, sociale, culturale şi ideologice, dar şi de noile entităţi 

apărute, cum ar fi Orientul Mijlociu Extins, Europa de Sud-Est, Balcanii de Vest, 

Europa de Centru-Sud, Asia Centrală, Asia de Sud şi de Sud-Est, Caucaz sau 

Regiunea Extinsă a Mării Negre, fiecare dintre acestea deţinând un rol important 

în construirea noii arhitecturi de securitate mondiale.  

 În acest context, analiza mediului regional şi global de securitate relevă o 

serie de provocări de securitate:  

 ● Conflictele nesoluţionate, intensificarea tendinţei autonomiste sau 

eşecul noilor formule statale apărute, instabilitatea unor state sau regiuni. 

 Tergiversarea identificării unor soluţii viabile pe termen lung pentru cazuri 

generate de reminiscenţe ale istoriei conflictuale favorizează cronicizarea 

instabilităţii politice, economice, militare şi sociale. Mai mult, apariţia 

incidentelor sociale pot degenera cu uşurinţă în conflicte deschise care transformă 

statele sau regiunile în refugii ideale pentru grupări ale crimei organizate şi a 

organizaţiilor radical extremiste etnice sau religioase. 

 ● Dezvoltarea reţelelor transnaţionale de crimă organizată, a 

grupărilor insurgente şi terorismului
68

. 

 Fenomenul se manifestă, cu precădere,  pe fondul scăderii autorităţii 
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statului,  accesului facil la armamente, traficului ilegal, migraţiei ilegale şi, nu în 

ultimul rând, datorită conexiunilor reţelelor criminale în sferele puterii. 

 ● Fluxurile migraţioniste ilegale şi impactul modificărilor  

demografice
69

. 
 Instabilitatea prelungită generează fluxuri permanente de migranţi 

clandestini care cresc presiunea asupra unor ţări sau regiuni care se bucură de o 

relativă stabilitate, confruntându-le cu riscuri economice şi sociale majore: 

dezechilibre pe piaţa autohtonă a forţei de muncă, dezvoltarea reţelelor de crimă 

organizată, amplificarea unor sentimente xenofobe în rândul populaţiei, crearea 

mediului favorabil acţiunilor teroriste, etc. 

 ● Impactul degradării mediului
70

. 

 Creşterea într-un ritm rapid a nevoilor de resurse energetice a condus la 

competiţie acerbă între actorii internaţionali, cu potenţial în acest domeniu. 

 ● Războiul cibernetic şi impactul acestuia asupra securităţii
71

. 

 Numărul atacurilor cibernetice puse în operă de actorii statali şi non-statali 

este în creştere, acestea reprezentând o ameninţare credibilă pentru securitatea 

statelor. 

 ● Războiul hibrid. 

 Accelerarea proceselor de integrare economică la nivel regional şi 

internaţional, influenţa tot mai mare a actorilor non-statali, precum şi 

schimbările din cadrul mediului militar şi tehnologic al informaţiei au contribuit 

la apariţia „ameninţărilor hibride”
72

, ameninţări non-tradiţionale cu nivel de 

impredictibilitate foarte ridicat pentru state şi structurile lor de apărare, în 

special, în ceea ce priveşte protecţia civililor, dar şi a propriilor forţe armate.  

 În consecinţă, putem aprecia că actuala dinamică a securităţii regionale 

şi mondiale scoate în evidenţă un nivel foarte ridicat de riscuri şi ameninţări. 

Identificarea şi cuantificarea acestora, în lipsa unui glob de cristal, constituie un 

proces amplu, dificil, de cele mai multe ori intuitiv. Aceasta va fi provocarea 

viitorului. 

 

 Repoziţionarea principalilor actori internaţionali, element esenţial 

pentru generarea unei noi hărţi geopolitice a lumii 

 Revendicările şi deciziilor radicale adoptate la nivelul unor actori statali 

sau non-statali, declaraţiile acide, lipsa eficienţei în soluţionarea divergenţelor 

internaţionale din cauza lipsei consensului în cadrul organizaţiilor internaţionale şi 

contextul creat de noile ameninţări cu care se confruntă lumea au condus la 

definirea unui nou mediu de securitate regional şi global cu un nivel ridicat de 

incertitudine.  
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 În faţa noilor ameninţări cu care se confruntă omenirea, fie ele clasice, 

asimetrice sau hibride, ONU, principalul garant al păcii şi progresului social 

conform Cartei sale, întâmpină serioase dificultăţi în consensualizarea unei poziţii 

comune, mai ales la nivelului Consiliului de Securitate. Contextul actual de 

securitate, marcat profund de interese naţionale foarte variate, constituie un mediu 

favorabil pentru apariţia simultană în zone geografice diferite a unor evenimente 

neprevăzute, acestea generând nesiguranţă şi confuzie, dar şi necesitatea unei 

strategii de abordare integrată de soluţionare a conflictelor.   

 În consecinţă, evoluţia relaţiilor internaţionale specifică perioadei actuale 

solicită o abordare  nouă a situaţiei de securitate. Este necesar ca statele să 

regândească priorităţile din politica lor externă în funcţie de ceea ce se întâmplă în 

lume şi să pună în acord interesele naţionale cu cele generale. Astfel, făcând 

referire la SUA, putem sublinia faptul că rezultatul şi efectele ultimului proces 

electoral au alimentat analizele şi prognozele cu privire la schimbările din politica 

internaţională ce ar putea modifica „jocul politic” la nivel planetar. Aşa cum era 

de aşteptat, noua administraţie de la Washington a reacţionat rapid la problemele 

cu care se confruntă comunitatea internaţională făcând primii paşi în direcţia 

revizuirii priorităţilor sale geopolitice. Un argument elocvent în acest sens este 

includerea în sfera preocupărilor de securitate naţională, pe lângă terorism, a 

implicaţiilor geopolitice generate de acţiunile unor poli regionali de putere, de 

alterare  a actualului echilibru global de forţe.  

 Necesitatea modificării punctelor de vedere în materie de securitate 

naţională a fost influenţată şi de: impredictibilitatea acţiunilor Rusiei în plan 

geopolitic; jocul duplicitar al unor state;ameninţarea reprezentată de regimul nord-

coreean şi, nu în ultimul rând, incertitudinea ce marchează evoluţia situaţiei 

generale din Orientul Mijlociu. Drept urmare, prin implicarea în soluţionarea 

conflictelor de securitate, SUA au optat pentru a-şi continua contribuţia în vederea 

menţinerii echilibrelor de putere actuale în acele zone marcate de instabilitate, 

schimbând doar strategia de acţiune: angajarea forţelor speciale, mobilizarea 

aliaţilor regionali în rezolvarea conflictelor, diplomaţie şi recurgere la forţă 

militară  ca ultimă soluţie
73

. 

 Încă de la Summit-ul NATO de la Bucureşti din 2008, dar continuând cu 

cele din Ţara Galilor şi Polonia, relaţiile dintre Federaţia Rusă şi Alianţa Nord-

Atlantică şi, implicit, SUA, s-au tensionat şi au revenit la retorica 

confruntaţională, dublată de cooperări limitate în zonele de interes comun (Siria). 

Antagonismul dintre NATO şi Rusia a cunoscut o nouă fază, hibridă, în care s-a 

utilizat cu precădere componenta informaţională a războiului mediatic, 

dezinformarea, toate dezvoltate cu mijloace specifice războiului cibernetic. 

Rezultatele s-au materializat în implicarea Moscovei în procesele electorale din 
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(SUA, Europa Occidentală şi de Est), finanţarea partidelor extremiste din Europa, 

sprijinirea acţiunilor subversive, de corupţie şi exploatare a vulnerabilităţilor 

politice, sociale şi economice din unele state considerate ostile politicii 

Moscovei
74

. 

 Pe de altă parte, extinderea NATO către graniţele Rusiei, dublată de 

sancţiunile internaţionale şi de scăderea preţului petrolului, ce îi  afectează serios 

economiei, determină nivelul înalt la care Moscova evaluează ameninţarea 

externă. Această situaţie explică nevoia Kremlinului de a crea state sau zone 

tampon în apropierea graniţelor sale naturale
75

, de a  exploata vulnerabilităţilor 

apărute la nivelul NATO şi UE, de a crea entităţi de tip enclavă  şi de a-şi păstra 

influenţa în anumite regiuni îndepărtate, în pofida eforturilor militare şi financiare 

mari necesare pentru aceasta (zona Arctică, Mediterana de Est, Europa de Sud – 

Est, Africa etc.). 

 De asemenea, pentru a-şi consolida poziţia de putere regională şi a crea 

condiţiile necesare pentru a accede la vechea sa poziţie de putere geopolitică, 

Rusia a trebuit să gândească un nou sistem de alianţe politice (China, Iran, Turcia, 

BRICS etc).  

 Turcia exploatează, la rândul său, efectele generate de evoluţiile de 

securitate din regiunea Mării Negre, neînţelegerile cu NATO şi UE şi încearcă să-

şi promoveze propriile interese politice, economice, comerciale şi militare. În 

pofida statutului său de stat membru NATO şi a ambiţiei de a adera la UE, Turcia 

continuă să dezvolte relaţii apropiate şi oarecum netradiţionale cu Rusia şi Iranul.  

 Semnificativ este faptul că în luna decembrie 2014 Rusia a anunţat că 

renunţă la proiectul gazoductului South Stream, care urma să treacă prin Bulgaria, 

Serbia şi Ungaria, în favoarea proiectului Turkish Stream, care, conform 

estimărilor specialiştilor de la Gazprom urma să fi finalizat în anul 2017.  Între 

timp livrările de gaze naturale din Rusia către Turcia au crescut cu 48% în luna 

septembrie a anului 2017
76

. 

 Deosebit de importante pentru extinderea cooperării politice, economice şi 

militare dintre cele două state au fost contactele directe dintre preşedinţii Putin şi 

Erdogan (peste 20 de întâlniri oficiale în 2017). 

 China are deocamdată nevoie de un aliat de talia Rusiei pentru a-şi putea 

realiza obiectivele strategice: 

 a) realizarea supremaţiei militare în Oceanele Pacific şi Indian astfel încât 

să poată controla politic, economic şi militar zone de interes vital pentru 
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 Robert LUPIŢU, Analiza războiului informaţional NATO-Rusia: etapa dezavuării miturilor şi a 

interpretării relaţiilor NATO: „Nici un alt partener nu a beneficiat de un statut similar cu cel al 

Rusiei”. 
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 Lt.drd. Alexandru CRISTIAN, Rusia şi Uniunea Europeană – o dilemă geopolitică şi 

geostrategică, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, p.111. 
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 Cristian Soare, Turcia şi jocul dublu între relaţiile cu Rusia şi interesele cu Ucraina, 
http://www.curierulnational.ro/Extern/2017-10-

11/Turcia+si+jocul+dublu+intre+relatiile+cu+Rusia+si+interesele. 
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prosperitatea ţării (ex. Golful Persic, Strâmtoarea Hormuz, Golful Bengal, 

Strâmtoarea Malacca, Africa Subsahariană etc.); 

 b) controlul  liniilor comerciale maritime pentru prevenirea blocării de 

către SUA şi aliaţii săi regionali a accesului la resursele de energie de pe piaţa 

liberă. 

 Pe lângă dezvoltarea potenţialului militar, apare din ce în ce mai pregnantă 

intenţia Chinei de a-şi dezvolta şi consolida influenţa, controlul şi superioritatea 

economică în diverse regiuni ale lumii, una dintre priorităţi fiind şi linia maritimă 

dintre Orientul Mijlociu şi Marea Chinei de Sud. Argumentul principal în acest 

sens este volumul comerţului desfăşurat  (aproximativ 50% din comerţul mondial) 

şi dimensiunea tranzitului maritim anual (aproximativ 41.000 de nave) în Marea 

Chinei de Sud
77

. Acestea par motive suficient de serioase pentru a justifica poziţia 

Beijingului de a considera Marea Chinei de Sud  ca aparţinând în totalitate Chinei. 

Astfel, China are la dispoziţie un mijloc puternic de a exercita presiune asupra 

altor state ale căror schimburi comerciale şi nevoi de aprovizionare cu petrol şi 

gaze depind de transporturile maritime. Un astfel de mod de a controla activitatea 

din Marea Chinei de Sud ar corespunde cu doctrina geostrategică „Prima insulă 

din lanţul de apărare”, avansată în 1990 de generalul Liu Huaqing
78

, conform 

căreia, pentru a-şi asigura securitatea, China trebuie sa controleze întreaga regiune 

dintre Japonia, Taiwan şi Filipine. 

 Realizarea acestor planuri de dezvoltare economică, militară şi de 

securitate depinde mult de poziţia SUA faţă de pretenţiile conducerii chineze. 

Deocamdată „inelele anacondei” au încorsetat suficient de bine China pentru a-i 

mai reduce din impetuozitate. Rămâne e văzut până când. 

 Iranul este un alt actor internaţional care joacă un rol important în 

Orientul Mijlociu, regiunea Mării Caspice şi Asia Centrală.  

 Deocamdată Moscova  consideră importantă colaborarea cu Iranul pe care 

îl consideră o putere regională prin intermediul căreia  poate să-şi proiecteze 

puterea politică şi militară în Orientul Mijlociu, să contracareze politica 

Washingtonului, dar şi să-şi protejeze interesele economice în domeniul 

exploatării şi distribuţiei resurselor energetice. 

 UE, recent ieşită din criza economică, dovedeşte disponibilitate pentru 

comunicare şi dialog cu toţi actorii de pe scena internaţională. Această atitudine 

este susţinută  de statele membre UE, în majoritatea lor şi membre ale NATO, 

prin reafirmarea importanţei parteneriatului transatlantic, care creează cadrul 

favorabil pentru ca împreună, partenerii să fie mai eficienţi în rezolvarea 

                                                           
77

 Evoluţii geopolitice în spaţii de crize şi conflicte (fostul spaţiu iugoslav, Orientul Mijlociu, Asia 

de Sud-Est), http://www.scrigroup.com/istorie-politica/stiinte-politice/EVOLUTII-

GEOPOLITICE-IN-SPATII82316.php. 
78

 Liu Huaqing (octombrie 1916 – 14 ianuarie, 2011), general în Armata Populară de Eliberare 
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forţe. 
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provocărilor globale reprezentate de Orientul Mijlociu, Asia, China şi Rusia. 

 Politica „Pivotului Pacific” a fostului preşedinte american, Barack Obama, 

şi poziţia, cel puţin în faza iniţială, a actualului preşedinte american, Donald 

Trump, de îndepărtare faţă de partenerii europeni şi de NATO, a produs anumite 

tensiuni şi nesiguranţă în rândurile aliaţilor europeni. În prezent, se pare că 

lucrurile au intrat pe un făgaş mai normal, nu lipsit însă de fricţiuni. 

 Este esenţial a nu omite un fenomen extrem de periculos: Rusia nu va 

precupeţi niciun efort pentru a profita de orice fricţiune apărută la nivelul NATO 

şi EU. Din păcate ţările occidentale dovedesc o apetenţă tot mai mare pentru 

conflict. Această atitudine este generată de dorinţa de putere şi control asupra 

resurselor altor membrii ai sistemului internaţional.  

 Probabil aceasta este o reminiscenţă a trecutului lor imperial şi colonial. 

 

 CONCLUZII 

 În prezent, disputa dintre menţinerea unei lumi unipolare (SUA) şi cea a 

existenţei mai multor centre de putere (F. Rusă, China) dovedeşte necesitatea 

realizării conexiunilor între toţi participanţii la jocul mondializării, element 

esenţial pentru gestionarea provocărilor de ordin politic, social, economic, dar mai 

ales a celor privind apărarea şi securitatea. Este limpede că unor actori 

internaţionali le convine noul context, altora, în schimb, le este teamă atât de 

efectele negative generate, cât şi de schimbările accelerate, imprevizibile şi, de 

cele mai multe ori, ireversibile ale globalizării. 

 Drept urmare, nu mai poate fi ignorat faptul că provocarea actuală este 

proiectarea viitorului prin fixarea unor obiective specifice pe termen lung, fiind 

necesar ca deciziile şi atenţia să fie canalizate şi pentru sprijinirea acelor state cu 

vulnerabilităţi şi care au rămas în afara fenomenului globalizării. Interesul 

primordial actual este întâmpinarea viitorului cu o viziune clară, într-un context 

global în continuă dezvoltare, în care nici un stat nu poate face faţă provocărilor 

de unul singur. 

 Beneficiile unei astfel de strategii la nivel global nu pot fi decât cele 

specifice unui joc cu sumă pozitivă în care toţi actorii statali sau non-statali au de 

câştigat, scopul principal fiind controlul riscurilor şi ameninţărilor şi, implicit, 

crearea unei lumi mai sigure. Astfel, punerea în comun a informaţiilor şi a 

experienţei, cât şi încurajarea comunicării, negocierilor şi diplomaţiei constituie 

cel mai bun mod de a înainta în cadrul unor proiecte comune la nivel regional şi 

internaţional. 

 Această ultimă concluzie are deja iz de utopie. Noua ordine globală va 

trebui să fie justă pentru a asigura nevoile globale (aici mă refer la Pământ şi la 

locuitorii săi) de securitate, progres şi bunăstare. 

 
* Lucrarea a fost preluată din volumul conferinţei ştiinţifice internaţionale „STRATEGII 

XXI” cu tema „Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate", 07/08 decembrie 

2017, organizată de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. 
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ASIA DE SUD ŞI DE SUD-EST. REALITĂŢI GEOPOLITICE ŞI 

GEOSTRATEGICE (II) 

 

Gl.mr. (r) Teodor PALADE 

 

 Deşi exterioară ariei noastre directe de interes, 

zona reprezentată de Asia de Sud şi de Sud-Est a fost, 

este şi va rămâne, una dintre regiunile extrem de 

fierbinţi al globului.  

  

 Imaginea de ansamblu 

 Asia de Sud şi de Sud-Est înglobează un spaţiu 

geografic în care vieţuiesc peste 3 miliarde de oameni. 

Cel puţin patru puteri nucleare cu pretenţii de lider 

regional îşi dispută în mod activ teritorii şi îşi 

modifică prin forţă, într-un ritm ce ar părea oriunde 

altundeva halucinant, graniţele comune. Aproape fără 

întrerupere diplomaţii sau armatele se află faţă în faţă. Se dispută accesul la 

resurse, câştigarea sau redobândirea unor poziţii geostrategice favorabile şi se 

luptă dur pentru supremaţia maritimă în Oceanul Indian, în Marea Chinei de Sud 

şi pentru controlul strâmtorilor.  

 În acest spaţiu, apreciat pe nedrept de unii dintre noi mai puţin important 

pentru Europa, coexistă de secole conflicte mai mult sau mai puţin latente, se 

reaprind şi se sting periodic vechi rivalităţi militare, politice sau religioase.  

 Este zona în care coexistă, faţă în faţă, două dintre primele patru puteri 

militare ale lumii. La competiţia dintre puterile nucleare deja prezente aici se 

adaugă interesele (considerate vitale) a cel puţin alte două  superputeri cu pretenţii 

globale, posesoare şi ele, desigur, ale armelor de distrugere în masă.  

 Este locul unde se petrec, în mod neîntrerupt, vizibil şi devastator de cele 

mai multe ori, dispute aprige pe tema ocupării sau menţinerii unor poziţii cheie pe 

plan economic şi comercial. Şi nu fără temei! Miza este reprezentată de existenţa 

unei pieţe enorme. O piaţă care încorporează jumătate din populaţia globului. O 

piaţă fără de egal. 

 Este, totodată, aria unde se întersectează cele mai aglomerate şi mai 

importante rute navale şi aeriene ale lumii.  

 Mai mult, este regiunea unde se află enorme rezerve naturale (subacvatice 

dar şi terestre) de petrol şi gaze naturale, unde zac neexploatate, încă, imense 

cantităţi de resurse minerale strategice. 

 

 India-Pakistan, o zonă mai mult decât fierbinte pe harta lumii. 

 După ce în numărul trecut al revistei ne-am ocupat de disputele dure dintre 

India şi China - cele mai importante state din regiune - de data aceasta vom 
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încerca să desluşim ce se ascunde în spatele relaţiilor atât de încinse dintre India şi 

Pakistan. Vom vedea cum pot ele să influenţeze mersul lucrurilor din zonă şi, 

desigur, de ce merită să cunoaştem ce se întâmplă în această arie geografică, 

socotită de o mare parte dintre noi ca exotică şi fără vreun impact asupra noastră, 

a europenilor. 

 

 1.Vrăşmăşie neîntreruptă. 

 Ostilitatea dintre India şi Pakistan pare a nu avea sfârşit. În august anul 

trecut s-au împlinit 70 de ani de când cele două state se află permanent pe picior 

de război. Cu scurte şi neînsemnate perioade de pace s-au scurs deja şapte decenii 

de neîncetată duşmănie, ani în care cei doi au declanşat patru războaie, s-au 

confruntat în alte două conflicte armate regionale şi în câteva conflicte zonale , 

ajunse şi ele până în pragul războiului. Concomitent, în zona gheţarului Siachen, 

la o altitudine medie de 5.400 m  la temperaturi de iarnă sub -60
0
C, în prezenţa 

zăpezilor veşnice, a avalanşelor devastatoare (în ultimii 30 de ani peste 8000 de 

militari dislocaţi în zonă au murit din cauza avalanşelor şi a degerăturilor), 

starea de luptă este permanentă încă din 1984. Trupele se află faţă în faţă, au loc 

schimburi de focuri de artilerie, se revendică porţiuni de teren niciodată văzute, 

ascunse sub stratul gros de gheaţă. Motivul? Stăpânirea Kashmirului. Pentru cei 

care nu au păşit niciodată în Kashmir, trebuie spus că este un pământ binecuvântat 

de Dumnezeu, dar purtător al unui blestem devastator pentru locuitorii săi. 

Blestemul? Naşterea statului Pakistan! Naştere prin care Kashmirul a fost 

sfârtecat fără a se încerca, măcar, o analiză cât de cât a implicaţiilor viitoare. S-a 

trasat, sec, o linie pe hartă. Linie nici ea cu un traseu ferm, cumulând porţiuni 

rămase fără finalizare (spre exemplu, în aria gheţarului Siachen, linia de graniţă 

se termină brusc la o altitudinea de circa 4.500 m  pe unul dintre piscurile sale. 

Ca urmare, fiecare stat îşi revendică zona adiacentă, luptându-se de peste 70 de 

ani, jertfind mii şi mii de vieţi tinere!)  Modul în care s-a gândit apariţia statului 

Pakistan s-a dovedit a fi o soluţie devastatoare, cu repercusiuni pe un termen 

extrem de lung asupra păcii în regiune. Situaţia de azi? Realitatea de azi 

evidenţiază înfruntarea, chiar şi prin vocea armelor, a trei tendinţe concomitente:  

 (1) Pakistanul pretinde că întreg Kashmirul îi aparţine;  

 (2) India nu admite spargerea vechii provincii şi susţine că acesta îi 

aparţine în totalitate de drept;  

 (3) Kashmirul însuşi, sugrumat de pretenţiile cele două puteri regionale, 

luptă din greu prin mişcări uneori violente  pentru independenţa sa deplină, 

separat complet de cele două. 

 

 2. Naşterea statului Pakistan, un proces traumatizant  

 Pakistanul, în traducere din urdu  „Ţara celor puri”, cu denumirea oficială  

Republica Islamică Pakistan, a luat naştere în anul 1947 printr-un act politico-

social fără precedent şi extrem de dureros.  Ocupând 796.095 km pătraţi în spaţiul 

atât de încărcat de istorie a văii fluviului Indus, arie ruptă brutal din teritoriul 
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Indiei coloniale britanice, Pakistanul de azi (fostul Pakistan de Vest) reprezintă 

singura ţară din lume creată pe criterii strict religioase. Singurul stat din 

lume creat în numele Islamului. 

 Cu foarte puţin înainte de retragerea lor definitivă din subcontinentul 

indian pe care îl exploataseră colonial timp de peste două secole, britanicii au 

hotărât să spargă „perla coroanei”. Administraţia britanică, supusă presiunii 

organizaţiilor musulmane de pe teritoriul Indiei, organizaţii sprijinite masiv din 

exterior de comunitatea islamică internaţională şi devenite extrem de puternice, a 

acceptat propunerea de crearea  unui stat islamic pur, de sine stătător, separat de 

India, ţară preponderent hindusă. În nord-vestul predominant musulman al 

subcontinentului s-a trasat o graniţă provizorie (care s-a dovedit apoi a fi complet 

neinspirată şi care a reprezentat punctul de plecare a unor dispute sângeroase, 

nici azi încheiate) care separa provinciile Balochistan, vest Punjab şi Sindh. O altă 

linie de graniţă a fost trasată şi în nord-estul subcontinentului (nordul Golfului 

Bengal, pământ înecat de imensa Deltă Bengaleză alimentată de câteva sute de 

râuri), arie de asemenea prioritar mahomedană. Apoi, s-a impus populaţiei de 

religie islamică din întregul subcontinent să se mute dincolo de cele două linii de 

frontieră, în ţările nou apărute, denumite Pakistanul de Vest şi Pakistanul de Est. 

Cetăţenii de alte religii, în principal hinduşii, au fost obligaţi, să se retragă în 

teritoriul rămas Indiei.  

 Se apreciază că, pentru a ocupa şi pentru a părăsi concomitent cele două 

noi teritorii cu o suprafaţă totală de 

circa 1.000.000 kilometri pătraţi, 

au avut loc mişcări ale maselor de 

oameni la o dimensiune fără 

precedent în istorie. Numai pentru 

a fi realizat schimbul de populaţie  

în nord-vestul subcontinentului s-

au transmutat peste 6.7 milioane 

de musulmani şi mai mult de 4,7 

milioane hinduşi. Imaginea este 

greu de închipuit, cu atât mai mult 

cu cât trebuia realizată într-un 

interval de timp limitat. Închipuiţi-vă peste 11 milioane de oameni (cu un milion 

mai mult decât populaţia de azi a Ungariei!) care se mută, cu copiii, cu animalele, 

cu bunurile de primă trebuinţă transportabile, pe drumuri aproape impracticabile, 

prin teritorii adeseori ostile, pe distanţe ce depăşesc uneori 3-4.ooo de kilometri. 

Este o stare apocaliptică amplificată de încordarea la maxim a relaţiilor 

interumane dominate de răzbunări, neînţelegeri  mai vechi trezite din latenţă, 

conflicte religioase, criminalitate, luptă aprigă pentru existenţă. Într-un cuvânt, un 

coşmar devenit realitate. Rezultatul? Moartea a circa 2 milioane de oameni şi 

violul a peste 85.000 femei  musulmane şi hinduse. Aflându-mă în anul 1991 la 

Karachi, un prieten pakistanez, pilot militar, îmi povestea că imediat după  
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intrarea  pe teritoriul proaspătului stat pakistanez trenurile înţesate cu oameni care 

îşi căutau o nouă viaţă (se promiseseră proprietăţi şi locuri de muncă) erau oprite 

în câmp. Toţi bărbaţii erau coborâţi şi, cu spatele la tren, erau controlaţi dacă sunt 

circumcişi. Cei care nu aveau semnul apartenenţei la Islam erau împuşcaţi în ceafă 

pe loc. 

 Acesta este procesul dureros prin care s-au născut, în 1947, două noi state: 

Pakistanul de Vest şi Pakistanul de Est. Tragediile cele mai numeroase s-au 

petrecut la edificarea Pakistanului de Vest, actuala Republică Islamică Pakistan.  

 Pakistanul de Est are o istorie la fel de interesantă. După un sângeros 

război intern îşi declară independenţa faţă de Pakistan şi devine, începând cu anul 

1971, Republica Populară Bangladesh („bangladesh”, tradus din bengali, 

înseamnă „Ţara Bengalului”). Această precizare fiind făcută mă voi opri aici 

deoarece nu Bangladesh-ul reprezintă tema studiului de faţă.  

 

 3. Graniţa comună, subiect perpetuu de dispută. 
 Despre graniţa dintre India şi Pakistan, preşedintele SUA, Bill Clinton, 

afirma că este „cea mai periculoasă graniţă din lume”. Trasată doar în linii 

generale în cursul anului 1947, s-a lăsat impresia că graniţa a apărut la presiunea 

comunităţii musulmane din India şi ca urmare a unei înţelegeri între cei doi mari 

exponenţi politici: Muhammad Ali Jinnah din partea islamiştilor şi  Mahatma 

Ghandi din partea hinduismului. Fapt nu departe de realitate, dar numai în parte 

adevărat. Întregul proiect era, în cea mai mare măsură, subordonat intereselor 

majore ale Regatului Unit. Marea Britanie intenţiona să-şi păstreze, printr-un gest 

care să le alimenteze celor două state sentimentele de nesiguranţă şi suspiciune 

reciprocă, controlul asupra imenselor bogăţii ale celor două dominioane nou 

apărute.  

 În lungime totală de 2.900 kilometri, graniţa comună a fost stabilită în linii 

mari de către Sir Cyril Radcliffe, trimisul coroanei britanice. El a avut  misiunea 

de a rezolva problema în două săptămâni. De la sine înţeles, acesta era un demers 

imposibil de realizat echitabil. Timpul fiind atât de limitat, la discuţiile 

preliminare nu au participat experţi şi nu au fost chemaţi reprezentanţi şi 

specialişti ai ONU. Nu s-a apreciat ca necesară o informare completă a situaţiei 

privitoare la drumurile de acces, la sursele de apă, la opţiunea locuitorilor din 

zonele afectate. Nu a interesat pe nimeni în mod serios implicaţiile viitoare ale 
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separării imediate, brutale, a unor teritorii atât de vaste şi cu un trecut istoric şi 

social comun atât de profund. Printr-o simplă trăsătură de condei, un stat a fost 

împărţit în trei. 

    

 4.Situaţia geopolitică, militară şi geostrategică 
 Pakistanul, singura ţară din lume creată pe principii religioase are peste 

210 milioane de locuitori şi este al cincilea cel mai populat stat al lumii. Fiind o 

ţară de emigranţi (procesul de populare s-a prelungit până spre anii ‘60 ai 

secolului trecut), pe teritoriul său se vorbesc peste 60 de limbi şi dialecte. Limbile 

oficiale sunt urdu şi engleza. Teritoriul este împărţit în 4 provincii şi mai multe 

zone tribale administrate federal. Relaţiile cu vecinii (India, Afganistan, China şi 

Iran) pot fi apreciate ca fiind tensionate dacă avem în vedere faptul că are dispute 

teritoriale active cu trei dintre aceştia (India, China, Afganistan).  

 Din punct de vedere militar, cu o armată totalizând aproape 800.000 

militari sub arme, cu un buget militar ce depăşea, în  2017, 10 miliarde de dolari 

SUA (2,9%  din PIB) şi fiind singura ţară islamică posesoare a armei nucleare, 

Pakistanul este socotit, pe bună dreptate, ca fiind a şasea putere militară a lumii. 

Conform SIPRI, în perioada 2012-2016 a fost al nouălea cel mai mare importator 

de tehnică militară şi armament din lume. Obligat de blocajele temporare în ceea 

ce priveşte importurile de tehnică militară, precum şi de preţurile prohibitive ale 

armamentului de ultimă generaţie, Pakistanul şi-a dezvoltat şi o puternică 

industrie militară. Industria de apărare pakistaneză este capabilă să producă, în 

afara armei nucleare şi a vectorilor purtători,  avioane de antrenament cu avionică 

modernă, nave de luptă, submarine, tancuri şi maşini de luptă, multe  în cooperare 

cu China sau Franţa. Mai trebuie notat faptul că, apreciată ca instituţia cea mai 

bine organizată a statului, Armata Naţională se bucură de un respect imens din 

partea societăţii civile. 

 Importanţa geostrategică a Pakistanului rezultă din următoarele 

considerente: poziţionarea geografică în proximitatea marilor puteri regionale şi 

mondiale (Rusia, China, India şi de asemenea SUA, urmare a intereselor sale în 

zonă); plasarea sa pe drumul atât de important al circulaţiei resurselor energetice 

dintre Asia Centrală şi restul lumii prin facilităţile portuare pe care le posedă la 

Marea Arabiei; importantele legături pe care le are cu ţările musulmane, unele 

dintre ele controlând resursele petroliere ale lumii; plasarea sa, după 9/11în prima 

linie a luptei împotriva terorismului în paralel cu manifestarea unei anumite 

toleranţe faţă de mişcările extremist-teroriste ce acţionează de pe teritoriul său, 

mai cu seamă din provinciile de la graniţa cu Afganistan (Balokistan şi 

Waziristan).  

 

 5. Încleştarea 

 De la  partajarea Indiei şi apariţia statului Pakistan (anul 1947), între cele 

două state au avut loc patru războaie (1947, 1965, 1971, 1999) şi numeroase alte 

angajări militare zonale de mai mică intensitate (circa 20 între 1947 şi 2016!)  
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 Războiul din 1947 a avut ca obiect de dispută Kashmirul; a început în 

octombrie 1947 şi s-a încheiat (indecis) în ianuarie 1949. India câştiga controlul 

asupra 2/3 din teritoriul statului Jammu şi Kashmir.  

 Războiul din 1965 a început cu Operaţiunea Gibraltar declanşată de 

Pakistan. Se intenţiona subminarea autorităţii Indiei în partea ce îi aparţinea, 

urmare a războiului din 1947 şi a trasării „Liniei de Control”  în statul Jammu şi 

Kashmir. Cu o durată de numai 17 zile, conflictul a fost extrem de sângeros, 

soldat cu mii de morţi de ambele părţi şi, ca element specific, a cunoscut una 

dintre cele mai mari lupte între blindate de după cel de al doilea război mondial. 

 Războiul din 1971 a avut ca subiect Pakistanul de Est şi a culminat cu 

apariţia statului Bangladesh şi cu Declaraţia de Independenţă a acestuia de sub 

dominaţia Pakistanului de Vest. India a sprijinit din plin mişcarea de eliberare şi 

înfiinţarea noului stat Bangladesh. Totodată, a angajat în lupte  unităţile militare 

pakistaneze de la graniţa vestică, a ocupat circa 15.000 kilometri pătraţi din 

teritoriul Kashmirului ce aparţinea Pakistanului, permiţând astfel, în est, 

consolidarea Republicii Populare Bangladesh. Rezultat final? Zeci de mii de 

victime, multe civile, un val de refugiaţi de peste 10 milioane de oameni absorbit 

de India. La încheierea ostilităţilor, în semn de reconciliere, India a retrocedat 

Pakistanului teritoriul recent ocupat din Kashmir (cei 15.000 kilometri pătraţi). 

 Războiul din 1999 s-a desfăşurat, timp de câteva luni, tot în Kashmir, în 

districtul Kargil, de-a lungul Liniei de Contact, în fapt graniţa atât de fluidă dintre 

cele două state. 4000 de militari pakistanezi şi-au pierdut viaţa. Trupurile unora 

dintre ei nu au fost acceptate de Pakistan întrucât guvernul a refuzat să admită că 

armata naţională a pierdut atâţia oameni! 

În confruntările armate dintre cele două state au fost atrase, din motive politice, 

militare sau economice şi marile puteri ale lumii. Astfel, URSS a acordat asistenţă 

diplomatică dar şi militară Indiei, în 1971, motiv pentru care atât SUA cât şi 

Marea Britanie, au  trimis în sprijinul Pakistanului două portavioane ce au fost 

desfăşurate în Marea Arabiei şi Oceanul Indian. După realizarea dispozitivului 

naval aliat, la scurt timp, au apărut şi submarine nucleare sovietice însoţite de 

nave de luptă. China, de asemenea a sprijinit diplomatic Pakistanul în detrimentul 

Indiei cu care avea vechi şi ireconciliabile conflicte. 

 

 6. Cursa înarmării nucleare dintre India şi Pakistan este plină de 

suspans, demonstrând încrâncenarea extraordinară existentă între cele două state 

vecine. La 18 mai 1974, India a testat cu succes o încărcătură nucleară de 8 

kilotone şi a devenit, oficial, a şasea putere nucleară a lumii. Pakistanul a răspuns 

prin vocea prim-ministrului Zulfikar Ali Buttho: „Chiar de ar trebui să mănânce 

iarbă, conaţionalii mei vor alege să aibă şi ei bomba nucleară” ceea ce s-a şi 

realizat după 6 ani, în anul 1980, când Pakistanul a efectuat o serie de 24 „teste 

reci”, subterane, cu bomba nucleară.  A venit rândul Indiei. La 8 mai 1998 India 

detonează 5 dispozitive nucleare. Aşa cum aţi bănuit, acum urmează Pakistanul 

care după numai 20 de zile detonează  tot cinci dispozitive nucleare. La numai 
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două zile, seria de teste subterane pakistaneze este completată cu încă cinci 

explozii şi astfel Pakistanul câştigă şi el statutul de putere nucleară! 

 În ceea ce priveşte strategia de folosire a armei nucleare Pakistanul a optat 

pentru a fi „primul care loveşte”  în timp ce India a ales principiul de  a „nu lovi 

primul niciodată”. Să sperăm că nu vom avea niciodată ocazia de vedea care 

strategie este cea mai bună.  

  

 7. Terorismul, o rană deschisă 

 Vecinii (India, Afganistanul) dar şi importante state occidentale (SUA, 

Marea Britanie) acuză Pakistanul că reprezintă leagănul terorismului mondial. La 

12 aprilie 2007, ziarul The Economist numea zona tribală de la graniţa 

Pakistanului cu Afganistanul „Un adevărat rai pentru siguranţa teroriştilor” 

Aprecieri asemănătoare a făcut mai apoi şi secretarul de stat al apărării SUA, 

Leon Panetta. Conform surselor intelligence de la Washington, cartierul general 

Al Qaeda se află în Pakistan (undeva în zona Waziristan). De aici, legăturile 

organizaţiei se întind în întreaga lume. O altă aripă importantă Al Qaeda se află 

bazată în subcontinental indian, organizând atentate în India, Pakistan, 

Bangladesh sau Afganistan împotriva militarilor, intelectualilor şi oficialităţilor 

care se opun punerii bazei unui califat islamic. Numai în Pakistan, în perioada de 

după atentatul de la 9/11  şi până în 2011 au avut loc 414 atentate soldate cu 3.400 

de morţi. Dinamica atentatelor din Pakistan a cunoscut o creştere impresionantă, 

cea mai semnificativă din lume (de la 2 atentate cu 20 morţi în 2001, la 148 

atentate cu 1.635 morţi în anul 2010!). Experţii apreciază că în Pakistan mai există 

cel puţin încă 8 grupări teroriste care acţionează local şi alte 4 grupări  ce au baza  

în afara graniţelor Pakistanului dar care acţionează în strânsă cooperare cu cele 

din interiorul ţării.  

 
Localizarea atentatelor teroriste din subcontinentul indian. Se observă ușor  densitatea 

extraordinară din teritoriile aparținând Pakistanului și Bangladeshului comparativ cu teritoriul 

Indiei 

 India, stat mult mai mare, cu o populaţie de circa 1,4 miliarde locuitori, se 

confruntă de mulţi ani cu o importantă componentă a terorismului intern şi 
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internaţional. În anul 2014  portalul „Terorism în Asia de Sud” a afişat pentru 

India o listă cuprinzând 180 grupuri teroriste, multe dintre ele cu legături sau cu 

baza în exteriorul ţării (în principal Pakistan, Afganistan, Bangladesh). Ca să 

putem aprecia dimensiunea adevărată a fenomenului terorist din India trebuie spus 

că guvernul indian a împărţit terorismul intern în patru categorii: etno-naţionalist; 

religios; de stânga şi narco-terorism (organizat de producătorii şi distribuitorii de 

droguri).  În anul 2008, pe teritoriul Indiei erau identificate 800 de celule teroriste 

iar cinci ani mai târziu se considera că 1/3 din districtele naţionale erau grav 

afectate de fenomenul terorist. 

 Urmare a atacurilor teroriste, între 2005 şi 2016, pe teritoriul Indian au 

fost 707 persoane ucise  şi 3.200 rănite.  

 Aşa cum Pakistanul acuză India pentru o mare parte dintre atacurile 

teroriste de pe teritoriul său, tot astfel  guvernanţii indieni consideră că principala 

componentă a terorismului manifestat pe teritoriul national este una de sorginte 

pakistaneză, coordonată direct de Serviciul Naţional de Informaţii (Inter-Services 

Intelligence - ISI) de la Islamabad. Firesc, ambele state neagă orice amestec în 

fenomenul terorist din celaltă ţară… 

  

 Concluzii 

 Înglobând o populaţie de peste 1,6 miliarde oameni, India şi Pakistanul 

ilustrează cum nu se poate mai bine urmările traumatizante, de durată, pe care le 

poate genera sfârtecarea unor teritorii şi edificarea unor noi state pe considerente 

politice partizane ori din dorinţa unor epurări etnico-religioase. 

 Suprafaţa de peste 4,1 milioane km
2
  ocupată de cele două state, plasată 

într-o zonă  şi aşa plină de turbulenţe, reprezintă una dintre cele mai sensibile şi 

periculoase zone ale lumii.  Aici, de peste şapte decenii două puteri nucleare se  

înfruntă militar şi, pentru observatorii atenţi ai fenomenului, este clar că situaţia 

poate scăpa  oricând de sub control.  Aici, în acest punct de convergenţă a 

intereselor marilor puteri, se confruntă, în spatele scenei, dar folosindu-şi din plin 

mijloacele de intimidare de care dispun, toate puterile nucleare ale lumii. Tocmai 

aici, unde de obicei privirea ne alunecă prea repede pe hartă, vă sfătuiesc să priviţi 

mai atent fiindcă de aici ar putea porni oricând săgeata de foc capabilă să 

transforme în scrum această frumoasă planetă albastră. 
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O P I N I I 
 

REPETITIVITATEA ISTORIEI ÎN POLITICĂ. 

DE LA LOCAL (NAŢIONAL) LA SUPRANAŢIONAL ŞI ÎNAPOI LA… 

AMÂNDOUĂ, DAR ÎN DEMOCRAŢIE. 

 

Prof. univ. dr. Adriean Pârlog 

  

 Lumea globală de astăzi se confruntă cu o 

multitudine de provocări în toate domeniile 

existenţei sale: organizare globală şi continental-

regională, securitate şi apărare, mediu, energie, 

transporturi, producţie de bunuri şi servicii, 

schimburi comerciale, sisteme monetare, sisteme 

de decontare, religie, morală, sisteme de 

cunoştinţe. Toate aceste sisteme sunt caracterizate 

de un dinamism accelerat care alternează stările 

de stabilitate (de ordine)  cu cele de instabilitate 

(de dezordine) ce au impact major asupra liniştii 

sociale globale şi locale. 

 Să luăm ca exemplu Uniunea Europeană 

(UE), dominată de ani buni de eforturi de 

restructurare şi adaptare la noile sale provocări existenţiale. Ultimele evenimente 

care i-au marcat major existenţa se referă la eşecul Tratatului Constituţional, la  

ieşirea Marii Britanii din Uniune (BREXIT), la criza reprezentată de recentele 

mişcări migraţioniste, complexitatea relaţiilor cu NATO, precum şi dificultatea 

menţinerii coeziunii în contextul proiectului Europa cercurilor concentrice. 

 Cum putem explica logica căutărilor viitorului UE ? Vă propunem un scurt 

recurs la istorie.    

 La 1 ianuarie 1863, Abraham Lincoln semna Proclamaţia Emancipării, 

care a marcat o lungă perioadă de timp procesul de structurare socială a Americii. 

În 1885, cu prilejul celei de a 23-

a aniversări a acesteia, 

reformatorul american, Frederick 

Douglas, a rostit o frază care a 

rămas celebră: : „Viaţa unei 

naţiuni este în siguranţă numai 

atunci când naţiunea este onestă, 

sinceră şi virtuoasă”. 

 Nu cred că astăzi cineva 

poate să considere afirmaţia 
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aceasta ca fiind depăşită, chiar în condiţiile în care este evident că altele sunt 

mecanismele de funcţionare ale unui stat democratic, mecanisme care uneori 

proiectează către populaţia ţării imagini ce par, mai degrabă, să sugereze că foarte 

puţine lucruri par să meargă bine.  

 Astăzi, este unanim acceptat faptul că sfârşitul Războiului de 30 de ani, 

consfinţit prin Pacea Westfaliei din 1648, reprezintă momentul apariţiei 

conceptului modern de naţiune-stat. Pornind de la ideea că omul este măsura 

tuturor lucrurilor în artă, politică, producţie, ştiinţă, educaţie etc. a început, 

practic, procesul de contestare a obligativităţii prezenţei bisericii în toate deciziile 

vieţii cotidiene, obligaţie care se încerca păstrată inclusiv prin recurs la forţă şi 

justiţie. Rezultatul a fost pierderea de către biserică a exclusivităţii impunerii 

relaţiilor de ordine socială şi acceptarea nou venitului naţiune-stat, cu funcţiile 

sale de reglare socială. Instituţiile naţiunii-stat au reprezentat nucleul structural al 

existenţei sociale aproximativ 350 de ani, perioadă în care au fost înregistrate 

creşteri ale speranţei medii de viaţă, ale economiei, ale numărului populaţiei, ale 

dezvoltării tehnologice şi ştiinţifice, ale artei şi mai ales,  înlocuirea temerii legate 

de viaţa cotidiană cu bucuria petrecerii timpului liber pe baza creşterii stabilităţii 

politice interne între frontierele statului.  

 Practic, perioada de supremaţie a conceptului de naţiune-stat s-a încheiat 

prin triumful naţionalismului, reprezentat de democraţia liberal occidentală în 

relaţie cu supranaţionalismul reprezentat de URSS. 

 Să pornim de la câteva considerente practice curente, pe care unii le 

acceptă, iar alţii le resping, referitoare la conceptul de naţiune-stat, într-o lume în 

care principiile globalizării devin tot mai imperative. Provocările de tot felul se 

înmulţesc cu o frecvenţă ridicată şi fac dificil răspunsul la întrebarea firească: cum 

ar putea lumea modernă de azi să înainteze pe calea progresului sigur şi 

sustenabil? 

 Apartenenţa la o alianţă, la o coaliţie sau la un bloc generează obligaţia 

externalizării unor elemente ce ţin, tradiţional, de suveranitatea naţională, cum ar 

fi unele aranjamente de securitate şi de politică externă, de planificarea de resurse 

etc. Acest fapt este benefic sau nu pentru ţara respectivă? 

 Criza migranţilor, atât de actuală în UE, a generat discuţii numeroase şi 

tensionate în legătură cu cotele obligatorii pe care ar trebui să şi le asume fiecare 

ţară membră a Uniunii, în virtutea  principiului solidarităţii, atât de necesară 

coeziunii acesteia. 

 Răspunsul nu este dificil de dat şi depinde fundamental de nivelul de 

democraţie reală atins de ţara în discuţie. Dacă nivelul democraţiei real existente 

într-o ţară este discutabil, deciziile strategice într-un astfel de stat vor fi contestate 

de electorat urmare a unui nivel redus de încredere în cei aleşi sau în cei numiţi de 

cei aleşi. Totuşi, în ziua de azi, există abordări diferite legate de conceptul de 

solidaritate transnaţională, care pare a fi mai greu de acceptat atunci când anumite 

interese naţionale par a fi desconsiderate cum ar fi, de exemplu, cea de graniţă în 

Spaţiul Schengen. Funcţie de anumite interese şi decizii luate la nivel naţional, în 
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cazul crizei migraţioniste, unele state au reintrodus controlul la frontiere, după ce 

acesta fusese relaxat la maximum. În acest fel, unele forme de exacerbare a 

naţionalismului le regăsim mai evident etalate în state importante, care se 

consideră democratice, aflate în plină dezvoltare economică cum ar fi Italia, 

Ungaria, Franţa, Germania, Suedia etc. unde sentimentele de nevoie imperioasă a 

respectării suveranităţii acestora se reflectă consistent în oglinda autoritarismului 

neinteresat de prezervarea promisiunilor legate de solidaritatea internaţională. 

  Atât apărătorii instruiţi ai statului-naţiune, cât şi criticii lui par a fi, în 

mare parte, într-o confuzie perpetuă în care  naţiunea-stat  nu funcţionează foarte  

bine dar nici nu este pe cale să fie înlocuită deşi se spune despre acest concept că 

şi-a depăşit valabilitatea. 

 Este bine să nu uităm faptul că progresul omenirii în domeniile politic, 

ştiinţific, economic şi tehnologic se derulează conform cu principiul escaladării 

(al dezvoltării treptate) şi că progresul ajută la rezolvarea problemelor dar, 

concomitent, contribuie la apariţia altora, mai ales când este vorba de domeniile 

de mai sus (politic, ştiinţific, economic şi tehnologic). 

 La fel au stat 

lucrurile şi cu naţiunea-stat, 

care imediat după ce 

depăşea cu succes o situaţie 

complicată era obligată să 

se implice în efortul de a 

găsi răspunsuri acceptabile 

la noile întrebări şi 

provocări apărute în noul 

context. Cu alte cuvinte, 

trebuie să acceptăm că noi 

acţionăm într-o cursă 

permanentă şi concurenţială cu consecinţele propriei noastre creativităţi. Adică 

înaintăm într-un mediu în care identificăm o nevoie de progres şi mai mare. În 

acest fel, putem aprecia că progresul unei naţiuni-stat reprezintă faza de început a 

procesului de distrugere sau autodistrugere a stării sale prezente. Succesele 

consecutive ale statului naţiune, în care actorii economici existenţi la nivelul local 

au materializat tendinţa obiectivă de expansiune dincolo de frontierele ţării de 

origine, au impus apariţia procesului de globalizare. Reacţia iniţială a statului 

naţiune a fost aceea de respingere, urmată la scurt timp de înţelegerea faptului că 

limitatoarele sau factori de tip frână ai expansiunii corporaţiilor trebuie înlăturaţi 

prin căutarea unor soluţii de tip global.   

 În contextul descris mai sus ar trebui urmărite eforturile Marii Britanii 

pentru ieşirea din UE care pot fi traduse ca o încercare de întoarcere spre 

naţionalism, adică spre controlul democratic al deciziilor. La nivelul unei naţiuni, 

problemele transnaţionale sunt percepute ca forme de manifestare a anti-

democraţiei, a aroganţei şi a formei sălbatice de exploatare a insuccesului local. 
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Aşa se explică şi exacerbarea populismului de stânga sau de dreapta în unele state 

europene de azi (Spania, Grecia, Italia, Ungaria, Marea Britanie etc.), care în 

esenţă semnifică începuturile căutărilor unei noi ordini globale, ca o combinaţie 

între legitimitatea politică internă naţională (locală), cu abilitatea de a asigura 

managementul problemelor supranaţionale ale zilelor noastre. Întrucât această 

nouă ordine globală nu poate fi realizată pornind de la reconsiderarea instituţiilor 

ineficiente şi contestate, atunci cum ar putea lumea să iasă  din această fundătură?  

Analiştii propun o reconsiderare a actualei societăţi într-o logică specifică 

perioadei pre-Westfalia. Adică să imaginăm o structură supranaţională coerentă şi 

eficientă, care să coexiste organic cu elementele locale. Modelul ar putea să-l 

reprezinte un G20 orientat către probleme transnaţionale ce ţin de sistemele 

financiare şi economice globale. Adică este necesară o monedă globală, dar 

descentralizată, reglementată în afara sferei reprezentată de un anumit stat-

naţiune. 

 În Asia, Statele Unite nu mai sunt o forţă suficientă (cu toată puterea pe 

care o pot proiecta) de a gestiona ascensiunea Chinei. În schimb, puterea cumulată 

a  SUA, Australiei, Japoniei şi Indiei ar avea mult mai mult succes în realizarea 

obiectivelor de politiă externă americană.  

 O Europă cu ministru de finanţe din zona euro şi o înţelegere reciprocă a 

sistemului datoriilor comune (de acum înainte, nu pentru ceea ce s-a acumulat 

anterior) ar aborda mai eficient provocările actuale cu privire la stabilitatea 

financiară a Europei. Ţările naţionale europene ar trebui să accepte să urmeze 

aceleaşi politici fiscale pentru a transforma nucleul zonei euro într-o adevărată 

comunitate supranaţională. Statul-naţiune trebuie să renunţe, parţial, la 

suveranitate pentru a face faţă succesului pe care l-a creat. 

 Lista de obiective pentru structurile supranaţionale arată clar că suntem 

lipsiţi de o cunoaştere profundă în ceea ce priveşte modalităţile de realizare a 

acestora. În unele cazuri efortul va fi inter-guvernamental (între state-naţiune), în 

altele, cum ar fi zona euro, instituţiile supranaţionale îşi vor continua existenţa în 

sistemul propriu ce l-au constituit. Pentru provocările care ameninţă chiar 

supravieţuirea civilizaţiei umane, cum ar fi domeniul nuclear, mediul, unele 

aspecte economice şi comerciale, singura cale de urmat este ca statele naţionale să 

renunţe la control şi să treacă suveranitatea asupra acestor probleme unor instituţii 

internaţionale. În orice caz, obiectivul este acela de a reveni pragmatic la epoca 

pre-vestfaliană în care au existat instituţii supranaţionale mai eficiente pentru a 

gestiona problemele transnaţionale. 

 Statele-naţiune vor continua să aibă un rol militar dominant, vor juca un 

rol major în macroeconomie şi vor reprezenta forţa dominantă care va asigura 

securitatea lor internă.  

Concluzia optimistă poate fi aceea că, odată cu maturizarea elementelor de 

globalizare, statul-naţiune va face mai puţin, dar concentrându-se pe aceste funcţii 

cheie, o va face mai bine. 

 În mod evident, în partea de jos a copacului guvernării globale, 
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elementul local (localismul), aşa cum era văzut în perioada feudală, va reveni şi el 

din nou în propriul său domeniu de funcţionalitate. În acest fel se acceptă că 

problemele ar trebui rezolvate întotdeauna la cel mai scăzut nivel posibil tocmai 

pentru că este mai aproape de poporul însuşi şi înseamnă că legitimitatea politică 

şi democratică a soluţiilor politice poate fi asigurată.  

 Totul, de la probleme de producţie, educaţie, ordine publică,  

infrastructură etc., ar trebui gestionate în primul rând la nivel local, pentru că, în 

lumea feudală, oamenii se simţeau mai conectaţi cu factorii de decizie. Este 

posibil să nu-l cunoaştem personal pe preşedinte, dar ştim primarul căruia putem 

să-i ridicăm tot felul de probleme sociale directe legate exclusiv de populaţia 

urbei. Această răspundere, care reprezintă exact ceea ce populiştii propun astăzi 

pe bună dreptate, a fost pierdută în lumea statului-naţiune. Această logică feudală 

exprimată la nivel local poate fi izvorul pentru un sistem de guvernare acceptabil 

şi legitim.  

 Pare evident că, după peste 300 de ani de existenţă, sistemul dominat de 

statul naţional începe să-şi arate limitele. Ironia este că adevăratul antidot la 

provocările prezentului  este dat de revenirea actualizată la elemente operaţionale 

din trecut, specifice lumii de dinaintea Războiului de 30 de ani, prin sprijinirea 

atât a obligaţiilor acceptate ca fezabile la nivel supranaţional, cât şi a celor de la 

nivel local. Discutăm deci despre reconsiderarea unui concept vechi, actualizat la 

necesităţile lumii moderne democratice. Aceasta ar putea fi doar o fază tranzitorie 

deoarece globalizarea, cu siguranţă va impune propriul său sistem internaţional pe 

care generaţia noastră încă nu poate să-l înţeleagă în întreaga sa complexitate. 

Autorii de literatură science-fiction şi futurologii sunt mult mai bine poziţionaţi 

fiindcă imaginația lor, de cele mai multe ori, depăşeşte fantezia politicienilor.   
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SECURITATE, CONFRUNTARE ŞI RĂZBOI ÎN SPAŢIUL CIBERNETIC 

Partea a II-a 

 

Col. (r) dr. Cătălin BALOG 

 

 În prima parte a acestui material ne-am 

concentrat mai mult asupra explicării teoretice a 

conceptului de spaţiu cibernetic, evidenţiind 

posibilităţile de folosire a acestuia ca teatru de luptă 

într-o viitoare confruntare.  

 Se vorbeşte tot mai des despre iminenţa unui 

nou război sistemic, unii merg mai departe şi afirmă 

că acest război deja a început. Pe de altă parte asistăm 

la reînceperea cursei înarmărilor. Statele membre 

NATO cresc bugetele militare, la fel cele din Asia şi 

zona oceanelor Indian şi Pacific, Rusia şi fostele 

republici sovietice, ţările din Orientul Mijlociu şi cele 

din America de Sud şi Africa. Apar noi 

comandamente regionale, observăm o competiţie aprigă pentru ocuparea unor 

zone strategice, pentru controlul resurselor de materii prime, cu precădere a celor 

rare, sunt iniţiate programe de înarmare a spaţiului cosmic, iau fiinţă structuri de 

apărare şi atac cibernetic. Cu toate acestea am convingerea că nu ştim, sau ştim 

prea puţin despre cum va arăta războiul secolului XXI. Un lucru este sigur, anume 

că spaţiul cibernetic va fi un domeniu major al viitoarei confruntări, iar când 

vorbim de confruntare ne referim la războiul între marile puteri în care celelalte 

state sunt angrenate fiindcă sistemul de alianţe şi de interese nu permite nimănui 

să stea de-o parte.    

 Războiul cibernetic este în mod frecvent prezentat ca fiind un nou tip de 

conflict, mai ieftin, mai „curat” (fără vărsare de sânge) şi mai puţin riscant pentru 

atacator decât oricare altă formă de conflict armat. Aceste evaluări sunt, de regulă, 

completate cu ideea că în viitorul apropiat vom fi martorii unei noi curse a 

înarmării - de această dată în domeniul cibernetic - şi al unui posibil război 

cibernetic de nivel strategic. 

 

 APLICAŢII MILITARE ÎN SPAŢIUL CIBERNETIC 

 Utilizarea tot mai mare a Internetului în timpul conflictului din fosta 

Iugoslavie a determinat ca acesta să fie considerat „primul război purtat în spaţiul 

cibernetic” sau „primul război pe Internet”. După aceea, termenul de război 

cibernetic a ajuns să fie utilizat pe scară largă pentru a indica orice fenomen care 

implică utilizarea deliberată, cu caracter perturbator sau distructiv a 

calculatoarelor. 

 Spaţiul cibernetic se suprapune peste celelalte câmpuri de luptă (terestru, 
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maritim, aerian şi cosmic) şi conectează aceste spaţii fizice prin procese cognitive 

care utilizează date şi informaţii stocate anterior şi actualizate permanent (figura 

nr. 1
79

). 

 Totuşi, utilizarea tehnologiilor electronice pentru a crea „puncte de intrare” 

(breşe de securitate) în spaţiul cibernetic, precum şi utilizarea energiei şi a 

proprietăţilor câmpului electromagnetic caracterizează cel mai bine spaţiul 

cibernetic şi stabileşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, subliniind ceea ce îl 

face unic şi îl diferenţiază de cele patru spaţii fizice
80

 menţionate anterior. 

 
Fig. nr. 1. Raportul actual dintre spaţiile de confruntare militară 

  

 Pentru a înţelge mai bine cele afirmate mai sus vom recurge la analiza 

unor acţiuni militare în care agresiunea cibernetică a fost folosită cu succes de 

agresor. 

 

 Război cibernetic împotriva Estoniei (studiu de caz) 

 Contextul politic 

 În nopţile de 26 şi 27 aprilie 2007, în capitala Estoniei, Tallinn, grupuri 

mari de tineri de etnie rusă au manifestat împotriva deciziei guvernului de a 

elimina statuia soldatului rus din ansamblul memorial dedicat celui de Al Doilea 

Război Mondial. Această decizie a atras protestele vehemente ale Moscovei. 

 Pe 26 aprilie 2007, memorialul a fost înconjurat cu garduri tehnice şi au 

început pregătirile pentru excavaţii. În după amiaza aceleiaşi zile, circa 1.000 de 

cetăţeni, în majoritate tineri, s-au adunat la monument pentru a se opune mutării 

acestuia. În orele următoare demonstraţia, iniţial paşnică, a escaladat în violenţe 

între manifestanţi şi poliţie, precum şi acte de jaf şi vandalism asupra unor clădiri. 

De asemenea, acte similare au avut loc şi în oraşul Johvi, din nord-estul ţării. 

                                                           
79

 G. Boaru, B. Iorga, Atacul cibernetic − o ameninţare hibridă într-un război hibrid, Bucureşti, 

2015, The 11
th

 International Scientific Conference „Strategii XXI”, Volumul 3, Universitatea 

Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2015, p. 232. 
80

 D. T. Kuehl, From Cyberspace to Cyberpower: Defining the Problem, Information Resources 

Management College, National Defense University, 

http://www.carlisle.army.mil/DIME/documents/Cyber%20Chapter%20Kuehl%20Final.doc, 

accesat la data de 02.08.2015. 
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Poliţia a arestat 1.300 de persoane. Aproximativ o sută de manifestanţi au fost 

răniţi şi a existat un mort. Pagubele estimate ale incidentelor s-au ridicat la cca. 

4,5 milioane de euro. 

 Estonia este o ţară mică, cu o populaţie de numai 1,3 milioane de locuitori, 

cu o densitate mică, precum şi cu resurse limitate. Populaţia estoniană se bucură 

de un larg acces la Internet, fiind în mare măsură dependentă de acest sistem şi de 

o gamă foarte mare de servicii electronice. Latura negativă a acestei facilităţi este 

aceea că Estonia a devenit foarte atractivă pentru acţiuni de tip atac cibernetic. 

 Primele entităţi care au introdus şi promovat soluţii bazate pe Internet au 

fost băncile comerciale, care erau interesate să obţină avantaje de piaţă prin 

includerea populaţiei din zonele rurale în portofoliul de clienţi. În 2007, 97% din 

operaţiile bancare erau realizate electronic. La sfârşitul anului 2008, în Estonia 

existau 1,6 milioane de clienţi e-banking şi 98% din tranzacţii se făceau on-line. 

 Au urmat soluţii de înaltă calitate IT pentru alte sectoare industriale şi de 

servicii publice, precum parkingul mobil (50% din totalul veniturilor obţinute din 

parcările publice proveneau din astfel de plăţi) şi cumpărarea biletelor pentru 

mijloacele de transport în comun. De asemenea, soluţii similare au fost adoptate 

pe scară largă în domeniul poziţionării prin satelit şi al telefoniei mobile. Epoca 

bazelor de date digitale guvernamentale şi a sistemelor de informare a început cu 

crearea şi dezvoltarea Registrului populaţiei, iar între în 1992 până în 2007, aceste 

sisteme s-au dezvoltat la scară naţională beneficiind de o infrastructură 

funcţională. 

  

 Desfăşurarea atacului cibernetic 

 În seara zilei de 27 aprilie 2007, tulburările din stradă s-au mutat în spaţiul 

cibernetic, prin declanşarea unui atac la adresa paginilor web ale instituţiilor 

guvernamentale şi a portalurilor de ştiri. Atacurile împotriva website-urilor 

publice şi private au durat, în faze diferite de intensitate, mai mult de trei 

săptămâni, mai exact până pe 19 mai 2007, când tensiunile politice dintre 

Moscova şi Tallinn pe tema statuii soldatului sovietic s-au calmat deşi au mai 

apărut reacţii şi după această dată, practic până la sfârşitul lunii mai 2007. 

 S-au înregistrat două faze distincte ale atacului, fiecare constând din mai 

multe valuri de intensitate mare: prima fază a avut loc între 27 şi 29 aprilie, iar cea 

de a doua între 30 aprilie şi 18 mai 2007.  

 Faza I – răspunsul emoţional  

 Primul atac s-a produs asupra website-urilor guvernamentale şi mass-

media care relatau despre desfăşurarea evenimentelor din stradă şi despre situaţia 

politică generală. 

 Iniţial, atacurile au fost relativ simple, dar purtând în mod vădit marca 

unei „revolte cibernetice”. Pe diverse forumuri Internet de limbă rusă au fost 

postate chemări şi îndemnuri de a fi lansate comenzi de tip „ping” (comenzi 

simple de verificare a disponibilităţii computerelor ţintă) cu anumiţi parametri. 

După aceea, au fost făcute disponibile pentru utilizatori fişiere executabile de tip 
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„.bat” pentru a fi copiate în propriile computere cu scopul de a fi folosite pentru 

lansarea de comenzi automate de tip „ping”, realizându-se astfel atacuri de natură 

DoS care au perturbat funcţionarea computerelor ţintă. Atacurile au fost 

coordonate prin intermediul Internet Relay Chat – IRC. 

 Aceste atacuri simple au fost coordonate fără abilitate deosebită fiind 

relativ ușor de combătut. 

 Faza a  II- a – atacul principal  

 Atacuri mult mai sofisticate s-au înregistrat în faza a doua, care a cuprins 

patru valuri majore de atacuri coordonate în care s-au utilizat reţele „botnet” 

foarte puternice. De asemenea, ca şi în alte situaţii, au fost folosite forumurile 

Internet pentru distribuirea instrucţiunilor şi a listelor cu ţinte. Majoritatea 

instrucţiunilor au fost foarte simple, pentru a fi uşor executate de cei ce nu au 

cunoştinţe avansate în domeniul calculatoarelor. Prin aceste instrucţiuni s-a 

realizat şi coordonarea în timp a atacurilor astfel încât să se obţină volum maxim 

de trafic asupra ţintelor la un anumit moment. 

 Serverele și ruterele companiei Elion (liderul comunicaţiilor electronice 

pentru servicii de piaţă din Estonia) au fost în mod repetat atacate în perioada 30 

aprilie – 18 mai 2007, cauzând căderea temporară a serviciului. În toată această 

perioadă, traficul în reţelele informatice publice a fost peste nivelul normal, iar în 

perioadele de vârf ale atacurilor multe site-uri au fost afectate rămânând 

inaccesibile un anumit timp. 

 Primul val (4 mai 2007): în noaptea de 4 mai, atacurile de tip DDoS s-au 

intensificat asupra unor ţinte precise. Atacatorii şi-au acoperit urmele prin metode 

variate. 

 Al doilea val (9 - 11 mai 2007): a fost declanşat pe 9 mai, zi cu adâncă 

semnificaţie în F. Rusă, celebrarea Zilei Victoriei, şi cu legătură directă cu 

scandalul statuii de bronz a soldatului sovietic de la Tallinn. Aşa cum se 

anticipase, atacurile au sporit cu 150% pe data de 8 mai începând cu ora 23. 00 

(ora 00. 00 la Moscova), şi au durat două zile, după care au încetat brusc. Pe 9 mai 

2007 au fost atacate 58 de website-uri simultan, în majoritate site-uri 

guvernamentale. Intensitatea atacurilor a fost totuşi, per ansamblu, mai mică decât 

în primul val. 

 Atacuri tip DDoS mai susţinute s-au înregistrat asupra băncilor 

comerciale. Spre exemplu, banca Hansapank, cea mai mare bancă comercială din 

Estonia, a fost blocată timp de 1,5 ore în data de 9 mai şi alte două ore în data de 

10 mai. 

 Al treilea val (15 mai 2007): un puternic atac DDoS a avut loc în data de 

15 mai, începând cu ora prânzului, până la miezul nopţii. A fost utilizată o reţea 

botnet formată din 85.000 de computere infectate şi a vizat un mare număr de 

website-uri guvernamentale. Răspunsul estonian a fost mult mai bine organizat de 

această dată, deja fiind luate o serie de măsuri de creştere a capacităţilor de 

protecţie, astfel încât, în ciuda traficului crescut, au fost mai puţine cazuri de 

blocaj a reţelelor atacate. Portalul SEB Eesti Uhispank, a doua bancă comercială 
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estoniană, a fost scos din funcțiune timp de 1,5 ore, iar restaurarea serviciilor 

pentru clienţii din afara Estoniei a durat mai mult. 

 Al patrulea val (18 mai 2007): ultimul atac masiv s-a petrecut pe 18 mai şi 

au fost din nou vizate website-uri guvernamentale şi băncile comerciale. Măsurile 

luate după primele atacuri au făcut ca întreruperile de funcţionare a serviciilor 

bancare să se diminueze. 

  

 Ţintele vizate 

 Primele ţinte au fost canalele de distribuire a informaţiilor guvernamentale 

şi private, website-urile din sectorul afacerilor şi, în special, sistemul bancar. 

Bazele de date, registrele sau sistemele publice sau private nu au fost afectate, dar 

a fost atacată direct infrastructura naţională Internet. Ţintele atacate pot fi grupate 

în patru categorii:  

 - servere ale instituţiilor responsabile cu infrastructura Internet;  

 - website-urile guvernamentale şi ale partidelor politice principale;  

 - serviciile electronice oferite de sectorul privat;  

 - persoane şi ţinte aleatoare. 

 De notat că a fost atacat şi numărul de urgenţă 112, care a fost blocat 

pentru scurte perioade de timp. În schimb, nu au fost atacate ţinte din domeniul 

transporturilor publice şi nici din sistemul energetic. 

  

 Originea atacului 

 Potrivit CERT-EE, cele patru valuri ale atacului au provenit din afara 

Estoniei. Arbor Network a stabilit că atacurile au fost iniţiate din cele mai diverse 

locuri din întreaga lume, fiind implicate computere localizate în 178 de state.  

 Trecerea de la simple atacuri, necoordonate, generate de emoţii, la 

utilizarea reţelelor de roboţi (botnets) s-a făcut gradual. Potrivit analiştilor, a doua 

fază a atacului a avut aspectul unei acţiuni coordonate de un centru de comandă-

control, s-a produs după un plan pregătit, cu ţinte clar identificate, cu o 

periodicitate precisă a atacurilor majore şi a presupus folosirea de tehnici 

sofisticate, precum şi importante resurse intelectuale şi financiare, care nu puteau 

fi la îndemâna unor protestatari obişnuiţi. 

 În prima fază, cea a atacului emoţional, o parte dintre atacatori au putut fi 

identificaţi după adresa IP. Majoritatea erau ruşi, iar în câteva situaţii au fost 

identificate adresele unor instituţii de stat din Rusia. Autorităţile ruse au negat 

orice implicare, specialiştii susţinând că respectivele adrese au fost ilegal folosite 

prin tehnici „spoof”, făcând imposibilă demonstrarea că atacurile au fost generate 

de la acele adrese în mod real. 

 Câţiva atacatori s-au autodenunţat. Printre ei se numără Konstantin 

Goloskov, comisar, membru al grupului Nashi, grup partizan al Partidului Rusia 

Unită. Un alt atacator, fost student la informatică în Tallinn, s-a lăudat cu reuşita 

penetrării şi modificării website-ului Partidului Reformei. Acesta din urmă a fost 

ulterior condamnat pentru faptele sale. 
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 În martie 2009, Serghei Markov, membru al Dumei de Stat a Federaţiei 

Ruse şi al Partidului Rusia Unită, a recunoscut că atacurile au fost produse de un 

asistent al său, ca parte la „reacţia societăţii civile”. 

  

 Contra-măsuri ale autorităţilor estoniene  

 Răspunsul la atacul cibernetic a fost coordonat de CERT-EE, cu ajutorul 

administratorilor de sisteme şi al unor specialişti IT din sectorul public şi privat 

din ţară şi din afara acesteia. CERT Finland a acordat un ajutor substanţial direct 

şi prin punerea la dispoziţie de informaţii şi contacte cu specialişti CERT din alte 

state. 

 Faţă de atacurile aleatoare DoS şi DDoS, prima măsură tehnică a fost 

creşterea graduală a benzii de frecvenţă şi a capacităţii serverelor, concomitent cu 

eliminarea treptată a traficului maliţios. 

 Alte măsuri tehnice au vizat implementarea unor patch-uri
81

 de securitate, 

firewall-uri, folosirea de sisteme de detectare a atacurilor, utilizarea a servere 

multiple şi conexiuni pentru blocarea accesului etc. În cooperare cu Ministerul 

Telecomunicaţiilor, au fost reduse capacităţile de transmitere pe conexiunile 

venind spre Estonia din afară, ceea ce a blocat o parte din atacuri. Pe măsură ce au 

fost identificate metodele de atac, filtrarea şi blocarea atacurilor a devenit mai 

eficientă. 

 Ministerul Apărării a organizat sprijinul şi cooperarea internaţională. 

NATO şi UE au fost informate despre atacurile desfăşurate, mai multe state 

oferind sprijin cu specialişti şi capacităţi. 

 Cazul estonian este unul dintre cele mai des menţionate în cercurile 

guvernamentale pentru a dovedi că este nevoie de o acţiune comună în astfel de 

situaţii. 

 

 Război cibernetic împotriva Iranului (studiu de caz). STUXNET – cea 

mai sofisticată armă cibernetică 

 În iulie 2010, firma VirusBlokAda din Belarus raporta descoperirea în 

computerele unui client iranian a unui nou „vierme informatic”, ce părea să fie 

capabil de lucruri foarte interesante. Companiile de securitate din toată lumea au 

început să analizeze noul virus, iar descoperirile nu au încetat să apară. Pe lângă 

faptul că avea un driver semnat de Realtek, care era folosit pentru a ascunde 

infecţia în sistem, virusul folosea o metodă nouă pentru a se răspândi în fişierele 

cu extensia „.lnk” şi o vulnerabilitate în Windows care permitea execuţia automată 

a programului de pe un memory stick în momentul în care acesta era explorat. 

 STUXNET este un vierme cibernetic, care, pentru prima dată, avea ca ţintă 

echipamente şi software utilizate în sisteme industriale de infrastructură critică. 

Deşi reuşita sa este încă discutabilă, acest atac a adus pe primele pagini ale 
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 Security patch – un element software destinat să remedieze o problemă/vulnerabilitate a unui 

sistem informatic sau să realizeze o up-gradare a acestuia. 
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ziarelor, în emisiunile TV şi pe Internet, ipoteza că avem de-a face nu cu un 

simplu atac cibernetic criminal, ci cu un nou tip de război şi anume „războiul 

cibernetic”, cu miză geopolitică uriaşă şi având ca actori principali nu indivizi sau 

grupări mai mari sau mai mici, ci state cu înalt nivel de dezvoltare economică şi 

ştiinţifică. 

 Virusul STUXNET a inclus tehnologie de vârf şi inovaţii semnificative. 

Pentru prima dată a fost folosită o componentă malware de ascundere (rootkit). 

Pentru prima dată ţinta atacată a fost un sistem de tip SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition). Interesant este că STUXNET nu a fost proiectat să 

atace orice fel de sistem SCADA, ci numai o versiune anume, produsă de 

Siemens, configurat să controleze şi să monitorizeze procese industriale specifice. 

În plus, componenta rootkit era semnată cu două certificate digitale valide. Primul 

provenea de la Realtek, o companie IT foarte cunoscută. Acest lucru era deja un 

eveniment major în sine şi avea implicaţii foarte serioase. Certificatele digitale 

sunt folosite aproape peste tot pentru autentificare. În principiu, un driver semnat 

de Realtek ar trebui să fie un produs cu un înalt grad de siguranţă, prezenţa unei 

semnături digitale recunoscute oferind automat şi un nivel superior de încredere 

pentru sistemul de operare Microsoft Windows. 

 Cum poate ajunge un virus să fie semnat cu un certificat digital valid ce 

aparţine unui producător serios de hardware? În esenţă, ar fi două posibilităţi: 

cineva a reuşit să fure certificatul digital sau firma respectivă l-a vândut în 

cunoştinţă de cauză către autorii virusului. Desigur, fiind vorba de Realtek, a doua 

variantă este puţin probabilă, aşa că rămâne prima opţiune. Acest lucru a devenit 

şi mai plauzibil în momentul în care un al doilea certificat digital a fost descoperit 

şi care, de data aceasta, era furat de la compania JMicron. Locul de provenienţă al 

celor două certificate furate era Hsinchu Science Park din Taiwan, unde erau 

situate ambele companii (Realtek şi JMicron). 

  

 Desfăşurarea atacului 

 Vorbind despre interacţiunea virusului cu sistemele SCADA, poate cea 

mai interesantă descoperire a fost cea referitoare la scopul pentru care a fost 

produs STUXNET. Iniţial s-a crezut că este un virus destinat să spioneze 

sistemele industriale şi să fure planurile acestora. Şocul a fost în momentul în care 

s-a descoperit că nu era conceput pentru a fura planuri, ci pentru a sabota 

funcţionarea unui anumit sistem de control. 

 Ce trebuia, de fapt, să facă STUXNET? În primul rând, să determine ţinta 

cu precizie. Pentru aceasta, în configuraţia STUXNET exista o verificare de 

condiţie care determina dacă virusul rulează pe sistemul-ţintă corect, identificat 

după o semnătură specifică. În cazul în care această semnătură era detectată, se 

putea declanşa atacul distructiv. STUXNET a fost proiectat să se auto-ascundă şi 

să nu fie detectat atunci când administratorii de sistem ar fi sesizat că ceva nu 

funcţionează corespunzător. 
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 Ţintele vizate 

 Acest virus inițial, a fost răspândit în mai multe state
82

, dar adevăratele 

ţinte vizate erau instalaţiile nucleare iraniene de la Bushehr şi Natanz
83

, care 

utilizează sistemul SCADA produs de Siemens. Compania germană Siemens 

livrase majoritatea aparaturii de control pentru reactor, inclusiv software-urile. 

Această variantă este susţinută şi de compania de securitate Symantec, potrivit 

căreia STUXNET a avut ca ţintă specifică driver-ele convertoarelor de frecvenţă 

ale motoarelor centrifugelor. Virusul a reuşit să intercepteze comenzile trimise la 

aceste drivere de software-ul Siemens SCADA şi le-a înlocuit cu comenzi de 

comandă-control maliţioase. Viermele nu a vizat toate driverele de frecvenţă 

utilizate în reţeaua centralei nucleare, care sunt în număr de cel puţin 33, ci numai 

pe cele produse de firmele Fararo Paya (Iran) şi Vacon (Finlanda), care comandă 

şi controlează valorile cuprinse între 807 Hz şi 1210 Hz. Aceste valori sunt 

utilizate numai în aplicaţii deosebite, cum este sectorul nuclear. 

 Dacă ne uităm la lista cu ţările care au fost infectate putem observa că 

60% din computerele infectate au fost în Iran. Trebuie să menţionăm că 

STUXNET nu se răspândeşte pe Internet, ci doar în reţele locale. Acest lucru 

înseamnă că a fost nevoie de cineva care să-l răspândească în reţelele închise 

iraniene prin metode ce implică prezenţa fizică la locul faptei. 

 

 Modul de acţiune 

 STUXNET a atacat iniţial sistemul Windows printr-un atac de tipul 0-day, 

exploatând o vulnerabilitate CPLINK şi o alta utilizată de viermele Confiker. A 

fost introdus şi răspândit folosind un flash-drive, ulterior utilizându-se alte tehnici, 

precum Peer-to-Peer RPC (Remote Procedure Call), pentru a infecta şi updata 

programele din alte computere din reţele private, neconectate la Internet. Pe lângă 

vulnerabilitatea de tip 0-day, legată de fişierele „.lnk”, Kaspersky Lab a mai 

descoperit în viermele STUXNET încă două, pe care le-a raportat imediat la 

Microsoft. În paralel, alţi cercetători au mai descoperit o vulnerabilitate 0-day, 

ridicând totalul la 4. Numărul de patru vulnerabilităţi de tip 0-day folosite era total 

neuzual în lumea atacurilor cu viermi cibernetici. De regulă, folosirea mai multor 

astfel de vulnerabilităţi într-un singur cod este considerată o risipă de resurse şi o 

cheltuială inutilă, atâta vreme cât răspândirea în sistemele Windows se face 

aproape instantaneu şi nediscriminatoriu. De asemenea, volumul STUXNET a 

fost considerat nefiresc de mare (jumătate de megabyte) pentru un singur vierme, 

ca şi folosirea mai multor limbaje de programare.  
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 Statele şi numărul de computere infectate au fost: Iran - 62.867, Indonezia - 13.336, India - 

6.552, SUA - 2.913, Australia - 2.436, Marea Britanie - 1.038, Malaezia - 1.013, Pakistan -993, 

Finlanda - 7 şi Germania -5. 
83

 La Bushehr este un reactor nuclear proiectat pentru a produce energie atomică în scopuri non-

militare, iar la Natanz este o uzină de îmbogăţire a uraniului, care foloseşte sisteme de centrifugare 

de tip P-1. Atingerea nivelului tehnologic de îmbogăţire a uraniului la un anumit nivel, deschide 

posibilitatea utilizării lui în domeniul producerii armei nucleare. 
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 După interceptarea comunicaţiilor dintre sistemul SCADA şi convertoarele 

de frecvenţă şi după identificarea convertoarelor ţintă, STUXNET a început să 

comande schimbări bruşte, pentru perioade scurte de timp, a frecvenţelor de la 

1410 Hz la 2 Hz, apoi din nou la 1064 Hz. Efectul a fost variaţia bruscă şi repetată 

a vitezei rotorului centrifugii şi perturbarea întregului proces de îmbogăţire a 

uraniului. Este cunoscut faptul că, pentru extragerea uraniului pur este nevoie ca 

sistemul să menţină o viteză de centrifugare precisă pe perioade îndelungate de 

timp. Variaţia vitezei duce la întreruperea procesului de izolare a izotopilor grei, 

rezultatul fiind obţinerea de uraniu de slabă calitate, inutilizabil în cadrul 

reactorului. 

 Trebuie menţionat că o vulnerabilitate de genul celor utilizate de 

STUXNET se vinde cu bani grei pe piaţa neagră, ajungând până la 250.000 de 

dolari. Plecând de la cifra de comercializare a acestui tip de vulnerabilitate, până 

acum putem vorbi de aproximativ 1.000.000 de dolari investiţi în acest virus, doar 

pentru vulnerabilităţile exploatate. La aceste costuri mai trebuie adăugate sume de 

40-50.000 de dolari necesare pentru crearea softurilor de interacţionare cu 

sistemele SCADA, precum şi cheltuielile legate de testarea şi introducerea sa în 

reţelele ţintă (imposibil de estimat la acest moment). 

 

 Originea atacului 

 Până în prezent nu se cunosc autorii virusului şi nici cei care l-au 

comandat. Jurnalistul Yasii Melman, care publică frecvent în cotidianul israelian 

Haaretz, afirma că prelungirea, în 2009, a mandatului lui Meir Dagan, ca şef al 

Mossad-ului, a fost legată de „un proiect de importanţă strategică”. În 2009, cu un 

an înainte ca STUXNET să fie descoperit, Scott Borg, de la United States Cyber 

Consequences Unit (US-CCU) a sugerat că „ar fi de preferat ca Israelul să 

conceapă şi să dezvolte un atac cibernetic în locul unor lovituri militare asupra 

facilităţilor iraniene”. Potrivit lui Borg, un atac cu un vierme introdus de pe un 

memory-stick ar putea distruge echipamente sensibile precum instalaţiile de 

îmbogăţire a materialului fisionabil: „din toamna anului 2002, am prezis neîncetat 

că un astfel de instrument de atac cibernetic va fi dezvoltat (...). Israelul are cu 

siguranţă abilitatea să conceapă un STUXNET şi acest lucru nu-i va crea 

probleme deoarece este cvasi-imposibil să fie dovedit că Tel-Avivul s-a aflat în 

spatele acestei afaceri”. În sprijinul speculaţiilor vin şi alte idei: Israelul a 

pronosticat că Iranul va fi în măsură să construiască o armă nucleară până în 2014 

sau 2015, cu cel puţin trei ani mai repede decât estimările anterioare. Iranul 

foloseşte centrifuge de tip P-1, realizate de savantul pakistanez A. Q. Khan şi 

vândute ulterior pe piaţa neagră. Experţii consideră că şi Israelul a intrat cumva în 

posesia centrifugii P-1, pe care a instalat-o la Dimona ca parte a programului său 

nuclear şi care a fost folosită pentru testarea viermelui STUXNET. 

 În mod clar, autorii lui STUXNET, în afara cunoştinţelor în domeniul 

viermilor cibernetici, au avut cunoştinţe de vârf despre funcţionarea sistemelor 

ţintă şi, în particular, a celor produse de Siemens, precum şi acces la sisteme 
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controlate de SIMATIC WinCC. Potrivit lui Eric Byres, expert cu o vastă 

experienţă pe linia securităţii şi mentenanţei sistemelor IT ale companiei Siemens, 

scrierea acestui cod trebuie să fi durat multe luni/om sau chiar ani/om, iar 

compania Symantec a estimat că viermele a fost dezvoltat de o echipă de 5 la 10 

oameni pe durata a cel puţin şase luni. 

 Realizarea unui vierme informatic a marcat un moment de cotitură în 

istoria viruşilor informatici – este momentul în care începe să se confirme ipoteza 

războiului cibernetic între state. STUXNET nu a fost proiectat să fure informaţii, 

rolul său fiind acela de a sabota un sistem industrial punctual. 

 Referitor la  STUXNET un lucru este clar,  anume acela că avem de-a face 

cu o operaţie elaborată de atac cibernetic care depăşeşte, în mod evident, sfera 

criminalităţii cibernetice şi poate fi cu siguranţă inclus în domeniul războiului 

cibernetic. La prima vedere, planurile nu au funcţionat perfect: reactoarele de la 

Bushehr nu au explodat, toată lumea a aflat despre atac şi sunt luate măsuri de 

evitare a unui nou atac de acest gen. Descoperirea lui STUXNET a schimbat tonul 

şi intensitatea abordării conceptului de securitate cibernetică. Chiar dacă, din 

cauza problemei atribuirii este imposibil să se afle cu siguranţă cine se află în 

spatele acestui program, mulţi experţi în domeniul securităţii cibernetice sunt 

dispuşi să creadă că unul sau mai mulţi actori statali (cele mai des menţionate sunt 

SUA şi/sau Israel) se află în spatele 

acestui vierme care a fost programat şi 

lansat pentru a sabota programul 

nuclear iranian
84

.  

 

 Război cibernetic împotriva 

Georgiei (studiu de caz). Context 

geopolitic 

 Războiul ruso-georgian din 

august 2008 a reprezentat punctul 

culminant al unei lungi istorii de 

conflict geostrategic dintre cele două 

naţiuni şi a avut la bază mai mulţi factori de natură geopolitică, juridică, culturală 

şi economic, deosebit de complecşi.  

 Fără a intra în detaliile tactice de desfăşurare a războiului, ne limităm doar 

la menţiunea că Georgia a suferit amputări teritoriale majore
85

 (Fig.2). 
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Figura nr. 2. Acţiuni militare în războiul 

ruso-georgian 

http://www.foxnews.com/story/0,2933,402043,00.html
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 Din punct de vedere istoric, războiul nu a fost unul de amploare, nu a 

implicat un număr mare de forţe militare şi nici nu a durat mult.  În realitate, o 

analiză mai profundă a operaţiilor din spaţiul cibernetic desfăşurate de ambele 

părţi implicate în conflict indică faptul că imaginea este iluzorie şi incompletă
86

 

iar războiul ruso-georgian a fost unul fără precedent. 

 Acţiuni sincronizate în câmpurile de luptă 

 Acest război pare a fi primul caz din istorie al unui atac coordonat în 

spaţiul cibernetic, sincronizat cu acţiuni de luptă majore în celelalte spaţii 

(terestru, maritim, aerian şi cosmic). „ ... cu trei săptămâni înainte de începerea 

războiului dintre Georgia şi Rusia, o serie de atacuri cibernetice au vizat anumite 

site-uri din Georgia. Încă de atunci, unii cercetători au încercat să afle cine a pus 

la cale această serie de lovituri – forţe cibernetice militare, hackeri animaţi de 

sentimente patriotice, infractorii cibernetici – dar nu au găsit nimic relevant
87

”. Cu 

toate acestea, „ ... Rusia a invadat Georgia pe patru fronturi, trei dintre acestea 

fiind convenţionale: terestru, maritim, aerian iar cel de-al patrulea a fost unul nou: 

spaţiul cibernetic ... Este, pur şi simplu, neverosimil faptul că atacurile care s-au 

desfăşurat în paralel pe uscat şi în spaţiul cibernetic, să fi fost doar o simplă 

coincidenţă – în ciuda dezminţirilor oficiale ale Moscovei
88

”. Presupusul atac 

rusesc asupra reţelelor militare şi guvernamentale georgiene a fost un mare 

succes. „Se pare că 54 de site-uri web georgiene din domeniile comunicaţii, 

finanţe şi guvernamental au fost atacate de elemente rău intenţionate din interiorul 

Rusiei ... Deci, trupele ruseşti au trecut frontiera terestră cu Georgia şi au pătruns 

în spaţiul aerian al ţării, iar cetăţenii georgieni nu au putut accesa site-urile web 

pentru a avea acces la informaţii şi instrucţiuni
89

”.  

 A existat un alt aspect istoric unic şi esenţial al luptei – apariţia unor 

acţiuni sincronizate în spaţiul cibernetic, ca un indicator al culegerii de informaţii 

pentru operaţiuni militare la nivel strategic, operativ şi tacic. Atacurile 

cibernetice au perturbat comunicaţiile şi au favoriza extragerea de informaţii 

privind activităţile militare şi politice din reţelele guvernamentale georgiene. 

Aceste atacuri au inclus, de asemenea, deteriorarea anumitor site-uri web 

georgiene cu scopul de a asigura succesul propagandei ruseşti
90

. Unul dintre 
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primele elemente ale societăţii georgiene care au fost atacate a fost un forum 

cunoscut al hacker-ilor georgieni. Prin încercarea de a elimina hackerii georgieni, 

hackerii ruşi au aplicat o măsură preventivă, încercând să prevină sau să reducă 

posibilitatea unui contraatac al hackerilor georgieni
91

. Ceea ce nu este foarte 

cunoscut este faptul că hackerii pro georgieni au înregistrat câteva reuşite limitate 

asupra unor ţinte ruseşti
92

. Războaiele dintre hackerii amatori, animaţi de 

sentimente patriotice, hackerii profesionişti, structurile cibernetice 

guvernamentale şi grupările organizate au devenit o formă de facto acceptată a 

conflictelor din ultimii 20-25 de ani.  

 La nivel strategic, recunoaşterile ruseşti în spaţiul cibernetic şi atacurile 

cu caracter de verificare au început cu săptămâni înainte de atacurile reale 

desfăşurate în mediul fizic şi în spaţiul cibernetic. Pe anumite site-uri ruseşti, 

canale de chat şi grupuri de discuţii existau informaţii referitoare la iminenţa 

atacurilor viitoare
93

. Există aprecieri potrivit cărora atacatorii ruşi au efectuat o 

repetiţie pentru sincronizarea atacurilor cibernetice de la începutul lui iulie 2008.  

 Potrivit experţilor, a fost prima dată când un atac cibernetic cunoscut a 

coincis cu un război clasic
94

. Toate aceste acţiuni pregătitoare ample au implicat 

un proces de planificare strategică început cu mult înainte de iulie 2008. 

 Un alt considerent strategic important este modul în care hackerii ruşi, 

profesionişti şi organizaţi, şi-au coordonat atacurile cibernetice cu obiectivele 

strategice generale ale guvernului rus. 

 La nivel tactic şi operativ, anumite localităţi geografice au fost, practic, 

ţinte ale acţiunilor desfăşurate în spaţiul cibernetic, înaintea acţiunilor de natură 

fizică. „Multe dintre cele mai grave atacuri fizice au fost precedate de acţiuni 

cibernetice, pe principiul dominoului, iar alegerea ţintelor nu a fost deloc 

întâmplătoare. Site-uri ale administraţiei locale din Gori, precum şi site-uri ale 

agenţiilor de ştiri locale au fost blocate prin atacuri de tip DoS înainte ca 

avioanele armatei ruse să ajungă acolo
95

.  

 Prin aceste eforturi combinate, ruşii au reuşit să demonstreze că guvernul 
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georgian nu a putut să-şi apere teritoriul propriu în niciunul dintre spaţiile în care 

s-a derulat confruntarea. Acest fapt a fost de natură să afecteze grav imaginea 

guvernului şi încrederea populaţiei şi a demonstrat lumii întregi că Rusia are 

posibilitatea de a distruge conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan, oricând doreşte.  

 

 LECŢII ÎNVĂŢATE DIN CONFRUNTĂRILE CIBERNETICE  

 State precum Rusia şi China au capacitatea de a motiva ideologic 

(patriotic), de a sprijini şi coordona structuri cibernetice organizate pentru a 

desfăşura atacuri împotriva unei ţinte, fie aceasta chiar şi state naţionale, 

orientându-le eforturile spre obiective corespunzătoare şi sincronizându-le 

acţiunile virtuale din spaţiul cibernetic cu acţiunile de luptă din mediul fizic.  

 În spaţiul cibernetic ţintele trebuie să fie identificate şi căile de acces 

trebuie dezvoltate înainte de operaţiunile militare reale. Atacurile şi activităţile 

planificate trebuie să fie testate la un nivel scăzut pentru a evalua eficacitatea 

acestora. O organizaţie cibernetică alertă şi capabilă de apărare, cu capacităţi 

cyber-intelligence eficiente, desfăşoară acţiuni de contrarecunoaştere în spaţiul 

cibernetic în asociere/colaborare cu comunitatea de informaţii şi poate monitoriza 

în mod eficient acţiunile pregătitoare ale unui stat agresor şi/sau ale unei structuri 

cibernetice organizate.  

 Din acest conflict trebuie să reţinem faptul că hackerii ruşi şi structurile 

cibernetice organizate au extras ştiri de pe site-urile guvernamentale şi ale 

administraţiilor locale, în special din domeniile pe care militarii ruşi intenţionau 

să le atace terestru şi aerian. Administraţiile locale şi guvernul georgian, 

structurile militare şi agenţiile locale de ştiri au fost puse în imposibilitatea de a 

comunica cu cetăţenii georgieni care au fost afectaţi în mod direct pe timpul 

acestui conflict, ceea ce a oferit părţii ruse un avantaj informaţional în executarea 

atacurilor terestre şi aeriene. Imposibilitatea statului de a comunica cu proprii 

cetăţeni a creat panică şi confuzie în rândul populaţiei, împiedicând şi mai mult 

răspunsul militar georgian.  

 Cel mai probabil, un agresor statal va ataca mai întâi hackerii patrioţi şi 

structurile cibernetice guvernamentale, cu scopul de a elimina capacităţile de 

apărare şi răspuns ale adversarului. Este în interesul oricărui guvern să urmărească 

statutul comunităţii naţionale a hackerilor – un atac asupra acestei comunităţi ar 

putea fi foarte bine un indicator al pericolului extern.  

 

 SPAŢIUL CIBERNETIC ÎN NOUL MEDIU DE SECURITATE 

 Anul 2007 a fost crucial în istoria războiului cibernetic, deoarece a marcat 

momentul în care un stat a fost atacat în spaţiul cibernetic, iar anul 2010 a fost 

marcat de descoperirea viermelui informatic STUXNET, prima armă cibernetică 

folosită pentru a întârzia dezvoltarea unor capacităţi nucleare de către un stat ostil. 

 Atacurile cibernetice reprezintă un pericol pentru toată lumea şi nu doar 

pentru că acestea ar putea conduce la deteriorarea unor elemente de infrastructură. 

STUXNET ne arată  că deconectarea de la Internet a infrastructurii critice nu este 
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o măsură suficientă pentru asigurarea securităţii cibernetice. Atacurile cibernetice 

pot lua numeroase forme, iar statele lumii încearcă să se protejeze împotriva 

acestora. Multe sisteme informatice pentru monitorizarea, controlul şi achiziţia 

datelor, cum ar fi cele care controlează funcţionarea centralelor electrice, de 

exemplu, au fost deconectate fizic de la Internet. În unele sisteme informatice, 

precum cele guvernamentale, sunt implementate politici şi programe de securitate 

pentru a preveni orice scurgere de informaţii. 

 Problematica managementului riscurilor de securitate în spaţiul 

cibernetic a determinat două efecte principale pe plan internaţional:  

 - o preocupare tot mai accentuată a statelor din întreaga lume pentru 

elaborarea sau actualizarea strategiilor de securitate cibernetică şi chiar de 

înfiinţarea unor agenţii guvernamentale cu responsabilităţi în domeniul apărării şi 

ripostei cibernetice; 

 - o preocupare tot mai serioasă a oficialilor guvernamentali de rang înalt 

pentru a ajunge la un anumit tip de acord privind utilizarea non-agresivă a 

spaţiului cibernetic
96

. Cu toate acestea, există şi indicii care sugerează faptul că 

ajungerea la un astfel de acord este foarte puţin probabilă
97

, în principal ca urmare 

a incertitudinii rezultatelor unui război cibernetic, a lipsei de motivaţie din partea 

unor posibili combatanţi şi a lipsei de viziune privind capacitatea unei apărări 

colective. 

 

 Spaţiul cibernetic şi noul război rece 

 În general, atunci când auzim de atacuri cibernetice ne gândim la hackeri 

care urmăresc să preia controlul asupra unor conturi bancare sau să spargă 

anumite site-uri guvernamentale. Mai nou, în afară de aceştia au apărut şi agenţii 

guvernamentale care sprijină terţe părţi sau lansează direct atacuri cibernetice. 

 În prezent, între diferite ţări ale lumii se poartă un război ascuns, facilitat 

de noua tehnologie informaţională cu ajutorul căreia atacurile reciproce sunt 

posibile în spaţiul cibernetic. La fel ca în cazul războiului rece, conflictul se 

desfăşoară în mod indirect, neexistând declaraţii oficiale de război. Chiar dacă 

până în prezent acest război nu a provocat victime, el are potenţialul de a provoca 

o suferinţă similară cu cea cauzată de explozia unor bombe. 

 În acest context, tensiunile dintre marile puteri militare, SUA, Rusia şi 

China,  rămân ridicate datorită unor decizii contestate. Acestea se reflectă în 

eventuale conflicte diplomatice, atacuri cibernetice nedeclarate şi nerecunoscute, 

pentru sprijinul unor operaţiuni militare desfăşurare pe teritoriile unor terţe state 

etc. Astfel, aceste state pot obţine anumite avantaje, în mod secret, dar o acţiune 

greşită ar putea însemna un dezastru, ceea ce ne aminteşte de criza rachetelor din 

Cuba sau de operaţiunile submarinelor nucleare din timpul războiului rece. 

                                                           
96

 M. D. Cavelty, Cyberthreats, în M. D. Cavelty, V. Mauer (eds.), The Routledge Handbook of 

Security Studies, London, Routledge, 2010c, pp. 180-189. 
97

 P. Sommer, I. Brown, Reducing Systemic Cyber Security Risk, Report of the International 

Futures Project, IFP/WKP/FGS3, Paris, OECD, 2011. 
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 Un război cibernetic este la fel de periculos ca şi un război clasic. Unii 

specialişti susţin că ideea de război cibernetic a fost promovată exagerat, deoarece 

atacurile cibernetice nu provoacă consecinţele unor războaie „reale”. Cu toate 

acestea, atacurile cibernetice din prezent pot cauza pagube economice importante 

care pot pune în pericol proprietatea şi chiar viaţa umană. Astfel, în anul 2007, 

cercetătorii de la Idaho National Laboratory din SUA au demonstrat că un atac 

cibernetic asupra unui generator de energie electrică poate provoca o explozie în 

lanţ. Acest lucru dovedeşte pericolul real pe care îl reprezintă atacurile 

cibernetice, nu doar asupra elementelor de infrastructură ale securităţii naţionale, 

ci şi pentru spitale, şcoli şi locuinţe. 

 Un alt aspect deosebit de îngrijorător al războiului cibernetic este acela că 

acesta permite oricărui actor – un simplu hacker, un grup de hackeri, un actor 

non-statal sau chiar o entitate statală – să acţioneze fără teama unor eventuale 

consecinţe sau represalii. Datorită tehnologiilor de criptare avansate este aproape 

imposibil de identificat autorul unui atac cibernetic. 

 În condiţiile în care tensiunile dintre superputerile lumii se menţin la cote 

ridicate, iar riscul unui război mondial este încă relativ scăzut, atacurile 

cibernetice sunt susceptibile să devină o modalitate prin care unele state 

urmăresc să câştige avantaje în detrimentul altora, atacurile cibernetice 

permiţându-le atingerea unor obiective de politică externă nu doar fără 

desfăşurarea unor operaţiuni militare clasice, dar chiar fără depunerea unor 

minime eforturi diplomatice. 
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DIN PANOPLIA ARMELOR DESTINATE SERVICIILOR SECRETE 

-valiza nucleară, între mit şi realitate- 

 

Col. (r) Constantin MOISA 

 

 După scandalul internaţional iscat de folosirea 

de către serviciile secrete ruseşti a substanţei 

neurotoxice Noviciok pentru eliminarea unor cetăţeni 

ruşi consideraţi indezirabili (Sergei şi Iulia Skipal), 

atenţia mi-a fost atrasă şi de alte posibile arme ce pot 

face parte din panoplia serviciilor secrete şi anume 

armele nucleare miniaturizare, cunoscute şi ca „valize 

nucleare”. 

 Aceasta în contextul unor serii de articole 

apărute în ultimii ani în mass-media dintre care unele 

titluri sunt incitante: „Va fi război nuclear în 2018?” … 

„Cum arată valiza nucleară a lui Donald Trump”… „Ce 

conţine valiza nucleară a preşedinţilor SUA”... „Valiza nucleară care poate 

distruge lumea” ... „Bătaie pe valiza nucleară a lui Trump între agenţii americani 

şi chinezi”.... şi exemplele pot continua.  

 Dar în atenţie mai sunt şi alte titluri ca „Israelul caută valizele nucleare 

iraniene”, „Arme ucrainene pentru Al-Qaeda” sau „Alexander Lebed şi valiza 

nucleară”, etc. articole care vizează existenţa şi pericolul pe care îl reprezintă 

valiza nucleară, valiza cu bomba nucleara miniaturizată.  

 După cum se vede, mass-media, dar şi unele organizaţii de profil, folosesc 

termenul de „valiză nucleară” atât pentru a desemna butonul nuclear, 

echipamentul tip valiză destinat transmiterii ordinului de executare de lovituri 

nucleare, cât şi pentru a desemna o muniţie nucleară miniaturizată portabilă, 

practic o minilovitură nucleară care are ca vector purtător o valiză, rucsac sau 

geamantan. 

 Este momentul de a face o distincţie clară între cele două …VALIZE 

NUCLEARE, cunoscute în terminologia de specialitate ca: 

 - „servieta nucleară (nuclear briefcase)”, aceasta fiind în fapt o geanta 

nucleară; 

 - servieta nucleară (nuclear suitcase / suitcase nuclear device), aceasta 

fiind în fapt valiză nucleară sau valiza bombă nucleară sau chiar geamantanul 

nuclear; de asemenea, se mai folosesc termeni ca suitcase bomb, backpack 

nuke, mini-nuke and pocket nuke, (bombe nucleare tip geamantan, rucsac, 

bombă nucleară miniaturizată, bombă nucleară de buzunar) precum şi alte 

denumiri ce sugerează acelaşi lucru. 

 Servieta/Geanta/Valiza nucleară (în continuare servieta nucleară) face 

referire la sistemul de comandă-control pe care decidentul politico-militar îl 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL III/nUMĂRUL 6 • NOIEMBRIE 2018 

ADMRR „aL.I. CUZa”  93 

 

are la dispoziţie pentru a hotărî şi a ordona atacul nuclear asupra unui 

adversar. Este un Centru de Comandă-Control Mobil, securizat şi criptat 

pentru a asigura îndeplinirea acestui scop. Servieta nucleară este, de fapt, o 

combinaţie de logistică, lanţ de comandă decizională şi coduri strict secrete care 

permit declanşarea procedurilor de lansare a unui atac nuclear. Termenul de 

buton nuclear este, de asemenea, utilizat adeseori, dar face referire la această 

servietă nucleară care include butonul ce poate declanşa atacul nuclear. 

Trebuie subliniat că decizia executării atacului nuclear face referire la prima 

lovitură nucleară. Apoi, în funcţie de evoluţia conflictului, nivelul de decizie 

se descentralizează până la eşaloanele operative şi chiar tactice. 

 Valiza nucleară/Valiza bombă 

nucleară (în continuare Valiza nucleară), 

este o armă nucleară tactică miniaturizată, un 

vector purtător al loviturii nucleare destinată 

executării atacului nuclear. În esenţă este o 

armă nucleară portabilă. 

 Servieta nucleară a preşedintelui 

SUA, trebuie să fie permanent în preajma 

preşedintelui american, inclusiv când se află în 

vizite internaţionale. Ea reprezintă un element 

cheie în declanşarea unei lovituri nucleare şi 

este echipată cu dispozitive de comunicaţii 

securizate, codurile de acces şi elemente ale 

planurilor pre-existente care intră în vigoare în 

cazul unui război nuclear. 

 Servieta nucleară a fost introdusă de 

Administraţia Kennedy, în urma aşa-numitei 

„crize a rachetelor” provocată de intenţia 

liderilor de la Kremlin de a desfăşura rachete 

nucleare în Cuba. Scopul era acela de a-i 

permite preşedintelui să-şi poată exercita în 

orice moment puterea de decizie asupra 

arsenalului nuclear al SUA. 

 Permanent există cinci militari care 

transportă, cu schimbul servieta nucleară, denumită la Casa Albă şi „mingea de 

fotbal” sau „mingea de fotbal nucleară”. Regulile pentru manevrarea valizei negre 

sunt secrete şi probabil se actualizează permanent. Foşti membri ai staff-ului de la 

Casa Albă îşi amintesc indicaţiile stricte de a menţine „mingea de fotbal“ cât mai 

aproape de preşedinte. De exemplu, ea ar trebui să fie în acelaşi lift cu 

preşedintele şi în acelaşi elicopter. Unii militari responsabili cu transportul valizei 

o ţin la îndemână în timp ce fac jogging cu preşedintele. Potrivit lui Patterson, 

care ţinea valiza în timp ce Clinton îşi făcea alergarea de dimineaţă, ea ar cântări 

în jur de 20 de kilograme. 

 
 

 
Agenţii Secret Service transportă 

serviata nucleară a preşedintelui SUA 

 
Preşedintele Reagan, flancat de U.S. 

Marine John Kline 
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 Poate nu este lipsit de interes faptul că pe timpul vizitei preşedintelui 

Trump în China (noiembrie 2017), între agenţii americani şi oficialii chinezi a 

izbucnit o încăierare legată de Servieta nucleară. Ciocnirea a avut loc în momentul 

în care agentul care transporta servieta nucleară cu codurile nucleare a fost 

împiedicat să îl urmeze pe Donald Trump care vizita Marele Zid. Şeful 

administraţiei de la Casa Albă, John Kelly, a încercat să intervină cerându-le 

ofiţerilor americani să îşi continue drumul, însă securitatea chineză a refuzat să se 

dea deoparte, ceea ce a provocat scurtul moment de încăierare. „Un membru al 

echipei de securitate chineze a pus mâna pe Kelly, iar acesta l-a lovit peste mână 

îndepărtându-i-o de pe corpul său”, scrie  site-ul de informaţii Axios. Atunci un 

agent al Secret Service l-a apucat pe oficialul chinez şi l-a „placat”, punându-l la 

pământ”. Americanii au reuşit în cele din urmă să-şi facă drum spre Marele Zid şi 

… „în nici un moment chinezii nu au avut în posesie valiza nuclear; nici măcar nu 

au atins-o”, se menţionează în documentele oficiale.  

 Ulterior oficialii chinezi au prezentat scuze pentru incident.  

 Servieta nucleară a preşedintelui F. 

Ruse, are un istoric asemănător şi este 

cunoscută de pe vremea lui M. Gorbaciov ca … 

„mica valiză“ iar în zilele noastre fiind … se 

pare … „Comoara“. 

 Servieta nucleară a fost dezvoltată în 

timpul administraţiei lui Yuri Andropov, la 

începutul anilor 1980, devenind complet 

operaţională în 1985, când M. Gorbaciov a 

preluat conducerea URSS. 

 Aceasta este conectată la sistemul de 

comunicaţii speciale numit Kavkaz care asigură 

legătura dintre înalţii funcţionari guvernamentali 

în timp ce iau decizia de a folosi arme nucleare. 

La rândul său, sistemul Kavkaz este conectat la 

sistemul Kazbek, care cuprinde toate persoanele 

şi agenţiile implicate în comanda şi controlul 

Forţelor Nucleare Strategice ale F. Ruse. 

 Imediat după învestirea sa în funcţia de preşedinte, V. Putin a preluat în 

circa 2 ore şi servieta nucleară. Aceasta conţine un dispozitiv de comandă-control-

comunicaţii care îi permite să transmită ordinul de declanşarea unui atac nuclear. 

Valiza neagră este apreciată ca un simbol al puterii, dar şi o dovadă a tendinţelor 

de a readuce şi menţine supremaţia mondială a Rusiei, aşa încât şi preşedintele rus 

o poartă cu el în toate deplasările sale. 

 O variantă a servietei nucleare ruse a fost expusă la Centrul Prezidenţial 

Boris Eltsin, în Yekaterinburg. Cât pentru curioşii din SUA, aceştia pot admira o 

valiză nucleară americană, scoasă şi ea din uz, expusă la Muzeul Naţional de 

Istorie a Americii din Washington. 

 
Preşedintele Putin la învestire, 

preia servieta nucleară 
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 Un eveniment similar celui ce s-a petrecut în China pe timpul vizitei 

preşedintelui Trump, a avut loc atunci când serviciile de securitate ale 

preşedinţilor Rusiei şi Africii de Sud, Vladimir Putin, respectiv Jacob Zuma, au 

fost la un pas de a genera un incident diplomatic grav, înainte de întâlnirea celor 

doi şefi de stat cu ocazia Summit-ului BRICS din iunie 2015. Gărzile de securitate 

i-au verificat de fiecare dată pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, pe 

consilierul lui Putin pe probleme externe, Iuri Uşakov şi pe purtătorul de cuvânt, 

Dmitri Peskov. Apoi li s-a cerut celor care răspundeau de geanta nucleară să-şi 

treacă geanta diplomat prin aparatele cu raze X. „Este vorba de acele valize 

secrete care îl însoţesc întotdeauna pe preşedinte”, a explicat un oficial rus, 

recunoscând că Putin a fost lăsat să intre peste tot fără să fie controlat nu însă şi 

gărzile de securitate şi consilierii cărora nu li s-a permis să intre în sală. După 

îmbrânceli şi cuvinte de duh… delegaţia care îl însoţea pe Putin a ajuns în sala de 

conferinţă pe uşa din spate. 

 În Franţa preşedintele este singurul care deţine servieta nucleară, totuşi 

aici, servieta nucleară nu există oficial. O servietă neagră numită „baza mobilă” 

însoţeşte pe preşedinte în toate călătoriile sale, dar aceasta nu este dedicată în mod 

specific forţei nucleare. În Marea Britanie decizia loviturilor nucleare este 

atributul premierului. 

 De reţinut că dacă din diferite motive preşedintele este în incapacitate de 

a-şi exercita funcţia, următorul decident pentru lansarea loviturilor nucleare este 

primul-ministru, care însă, nu are la dispoziţie o servietă nucleară. 

 În finalul acestei divagaţii de la subiectul principal, aş mai adăuga faptul 

că Summit-ul NATO de la Bucureşti, din 2008, a adus pentru prima dată simultan 

pe teritoriul României, patru deţinători ai „butonului roşu“ pentru bomba 

nucleară, în fapt, cei mai puternici şefi de stat din lume: Statele Unite ale 

Americii, Franţa, Marea Britanie şi Rusia. Astfel, patru dintre legendarele 

„serviete nucleare“ au fost în capitala României pe parcursul a cel puţin două zile.  

 

 VALIZA NUCLEARĂ - ARMĂ NUCLEARĂ TACTICĂ 

MINIATURIZATĂ PORTABILĂ 

 Conceptul de dezvoltare a valizei nucleare 

 După ce am făcut o distincţie clară între servieta nucleară şi valiza 

nucleară, vă propun să detaliem acest echipament nuclear, acest vector purtător de 

muniţie nucleară miniaturizată portabilă. 

 Valiza nucleară este un dispozitiv nuclear tip valiză, cunoscută de 

asemenea şi ca bombă nucleară de geamantan, exploziv nuclear de rucsac, muniţie 

nucleară de buzunar sau armă nucleară portabilă, fiind practic o armă nucleară 

tactică realizată la dimensiuni reduse. 

 Atât Statele Unite, cât şi Uniunea Sovietică au dezvoltat în anii 1960 şi 

1970, dar mai ales în perioada anilor '70-'80 arme nucleare suficient de mici 

pentru a fi portabile în valize, rucsacuri sau în proiectile de artilerie şi aruncător. 

 Arma nucleara miniaturizată, ca toate tipurile şi categoriile de arme, a fost 
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dezvoltată şi configurată pentru a fi întrebuinţată prin folosirea vectorilor purtători 

de formă şi dimensiuni reduse. 

 Pentru utilizarea de către forţele de cercetare – diversiune au fost create 

armele nucleare miniaturizate de tip mină şi cele tip rucsac/valiză. Forţele de 

cercetare – diversiune au beneficiat iniţial de minele cunoscute ca Atomic 

Demolation Munitions/ADM, acestea având utilitate militară (de ex. în 

realizarea unor lucrări genistice de amploare) dar şi civilă (începând cu mijlocul 

anilor 1960, URSS a testat în mai multe ocazii folosirea de dispozitive nucleare 

pentru extracţia minereului şi a gazelor naturale, stimularea fluxului de gaze într-o 

manieră asemănătoare cu fracturarea şi sisteme de amenajări hidrologice, toate ca 

parte a Exploziilor Nucleare pentru Programul Economic Naţional). 

 Apoi gama misiunilor militare a fost extinsă în adâncimea teritoriului 

adversarului şi asupra obiectivelor politico-militare, economice şi chiar 

administrativ-sociale. 

 Trebuie subliniat că între beneficiarii primari ai acestor muniţii nucleare 

au fost şi agenţii speciali ai serviciilor secrete. Aceasta mai ales în momentul 

apariţiei informaţiilor privind dezvoltarea unor astfel de arme în fosta URSS, când 

toată lumea a înţeles că acest tip de muniţie nu putea fi întrebuinţată decât de 

agenţii serviciilor secrete ruse. 

 Termenul de „valiză bombă nucleară” a fost introdus în anii 1950, iniţial 

în perspectiva de a reduce şi mai mult dimensiunea celor mai mici arme nucleare 

tactice existente, dar atunci era doar ca o „figură de stil” pentru miniaturizare şi nu 

neapărat pentru utilizare în valize. 

 La mijlocul anilor 1970, studiile tehnice s-au reorientat către posibilitatea 

de a dezvolta un astfel de dispozitiv nuclear portabil care să permită militarilor 

executarea unor lovituri nucleare de putere redusă în adâncimea teritoriului 

advers. 

 În perioada războiului rece conceptul a devenit tot mai prezent în literatura 

dedicată serviciilor secrete şi acţiunilor potenţiale ale spionilor în teritoriile ţărilor 

ţintă. 

 Adevărata valoare ce o au armele nucleare portabile constă în capacitatea 

lor de a fi uşor desfăşurate prin contrabandă transfrontalieră, transportate pe scară 

largă printr-o serie variată de mijloace disponibile şi plasate astfel cât mai aproape 

de ţintă.  

 În designul armelor nucleare, există un compromis în ceea ce priveşte 

armele mici, între greutate şi dimensiune. Au fost testate arme nucleare cu 

dimensiuni extrem de reduse (cu lăţimea de 13 cm şi lungimea 62 cm), care 

puteau să se potrivească într-o servietă mare sau într-o valiză tipică. Iniţial cele 

mai uşoare dintre acestea aveau aproximativ 45 kg şi putere maximă de numai 

0,19 kilotone. Astăzi se vorbeşte de valiza nucleară de 60x40x20 cm, de cca. 20 

kg. şi puterea exploziei de 1 kt. 

 Date şi caracteristici tehnice  

 Principiile de construcţie şi capacitatea de distrugere a bombelor nucleare 
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sunt neschimbate de peste 70 de ani. Au evoluat însă tehnologiile de producere a 

acestora şi cerinţele de modernizare şi diversificare a vectorilor purtători. Arma 

nucleară, ca mijloc de distrugere în masă, se bazează pe acţiunea distructivă a unei 

imense cantităţi de energie degajată în timpul exploziei nucleare. Ea produce, în 

timp scurt, prin factorii săi distructivi şi efectele sale combinate (emisia de 

lumină, impulsul radiomagnetic, radiaţia penetrantă, unda de şoc, contaminarea 

radioact ivă) afecţiuni grave şi moartea oamenilor şi animalelor, distrugeri mari şi 

pe suprafeţe întinse ale clădirilor şi autovehiculelor, ale infrastructurii de toate 

categoriile. 

 Exploziile încărcăturilor nucleare, în funcţie de felul şi dispunerea 

obiectivelor ce se urmăreşte a fi distruse, pot fi: la mare altitudine, aeriene, la 

suprafaţa pământului, la suprafaţa apei, subterane şi submarine. Efectele 

distructive diferă, în mare măsură, în funcţie de 

locul şi puterea exploziei nucleare. 

  Exploziile nucleare cu cea mai mare 

probabilitate de producere sunt cele la suprafaţa 

pământului şi cele aeriene, celelalte vizând 

obiective specifice. 

 Dacă diferiţi vectori purtători pot 

produce explozii de tipul celor menţionate mai 

sus (rachete, bombe de aviaţie, etc.), valiza 

nucleară nu poate produce decât explozia 

nucleară la suprafaţa pământului, eventual 

subterană. Exploziile nucleare la suprafaţa 

pământului şi cele subterane sunt însoţite de formarea în sol a unei serii de unde 

seismice care amplifică efectele distructive iar exploziile submarine provoacă 

valuri uriaşe, aşa numitul fenomen „tsunami”, cu efecte devastatoare în zonele de 

coastă.  

 Chiar dacă puterea unei valize nucleare este mică, un ”pachet” de câteva 

valize sau mine nucleare poate produce efecte greu de evaluat, funcţie de mediul 

şi celelalte condiţii ale exploziei. 

 Tipul încărcăturilor nucleare este în funcţie de natura reacţiilor nucleare pe 

care se bazează şi este clasificat în trei categorii: 

 - încărcătură nucleară de fisiune, bazate pe reacţia de fisiune nucleară 

(ruperea nucleelor de uraniu–235 sau plutoniu–239). Acest prim tip de încărcătură 

nucleară este numit bombă atomică; 

 - încărcătură termonucleară bazată pe reacţia de fuziune a nucleelor de 

deuteriu sau tritiu (izotopi ai hidrogenului) sau a deuterurii de litiu. Această 

încărcătură nucleară este bomba cu hidrogen; 

 - încărcătură nucleară combinată care se bazează pe succesiunea a trei 

reacţii nucleare: fisiunea uraniului–235 sau a plutoniului–239, fuziunea deuterurii 

de litiu şi fisiunea învelişului de uraniu-238 sub acţiunea neutronilor rapizi 

rezultaţi din treapta a doua. 

 Interiorul valizei nucleare 
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 O variantă derivată a încărcăturii de fisiune de 

mic calibru, cu o construcţie specială, la care unda de 

şoc este foarte mică, este bomba cu neutroni. 

 De asemenea, o altă variantă de încărcătură de 

fisiune este valiza nucleară, care reprezintă un 

dispozitiv nuclear miniaturizat, creat special pentru 

misiuni şi scopuri subversive sau diversioniste. 

 Încărcătura nucleară portabilă/valiza nucleară, 

este un dispozitiv exploziv nuclear tactic miniaturizat 

portabil, disimulat sub forma unei valize de dimensiuni mici, rucsac sau chiar 

geantă diplomat, destinat, în principal, lovirii şi distrugerii obiectivelor strategice 

din teritoriul inamicului, prin acţiuni de diversiune. Aceste dispozitive nucleare 

disimulate în carcase ce respectă dimensiunile standard ale valizelor de mână,  

60x40x20 cm, conţin o încărcătură sferică de plutoniu – 239 cu masa de 10,5 kg şi 

diametrul de 10,1 cm, cantitate sub masa critică necesară amorsării şi desfăşurării 

reacţiei de fisiune. Deşi nu sunt cunoscute datele exacte privind explozia unei 

valize nucleare cu puterea de 1 Kt, se ştie de exemplu că, o mină nucleară cu 

puterea de 1 Kt, depozitată la adâncimea de 45 metri va crea un crater cu un 

diametru de 106 metri şi o adâncime de 25 de metri. 

 Dispozitivul valizei nucleare poate fi reglat pentru ca explozia să se 

producă în minim 30 minute de la declanşare. 

 Până în prezent nici SUA nici URSS nu au făcut publice existenţa sau 

dezvoltarea de arme nucleare suficient de mici pentru a se potrivi într-o valiză sau 

servietă de dimensiuni normale. 

 Valiza nucleară a SUA 

 Primele încărcături explozive nucleare miniaturizate, cunoscute sub 

denumirea de arme de distrugere în masă (ADM), au fost create în SUA în prima 

jumătate a anilor ’60, fiind denumite W54. Iniţial, acestea au fost folosite pentru 

echiparea muniţiilor pentru tunul fără recul de calibru 120 mm. Ulterior, a fost 

creată o versiune de rucsac echipată cu încărcătură nucleară, denumită Mk-54 

SADM (Small Atomic Demolition Munition). 

 În varianta cea mai uşoară, acestea aveau o masă 

de numai 23 kg. Reducerea dincolo de mărimea lui W54 

presupune folosirea unor modele de implozie liniară, iar 

reflectorii de neutroni ar trebui redistribuiţi astfel încât 

masa materialului fisionabil să crească dramatic. Chiar 

şi cu rezolvarea cu succes a acestor probleme tehnice, 

randamentul exploziei este redus. Modelul W48, însă, se 

potriveşte criteriilor de dimensiuni mici, uşor de 

disimulat şi portabile. În imaginile alăturate sunt 

prezentate rucsacul H-912 pentru transportul încărcăturii 

Mk-54 SADM1 şi varianta ladă de transport. 

 În 1994, Congresul Statelor Unite a adoptat 

  
Mina nucleară  W54  avea 

de 28/40 cm şi 24 kg. 

 
Lada de transport a             

minei  nucleare Mk-54 

SADM 
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Legea privind autorizarea naţională a apărării pentru anul fiscal 1994, 

împiedicând guvernul să dezvolte arme nucleare cu un randament mai mic de 5 

kilotone, ceea ce a făcut ca dezvoltarea oficială a acestor arme să fie ilegală în 

SUA. Această lege a fost abrogată prin Legea privind autorizarea naţională a 

apărării pentru anul fiscal 2004. 

 Valiza nucleară a URSS/F. Ruse 

 La sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70 în URSS au fost realizate 132 

de valize nucleare, practic dispozitive nucleare portabile, denumite RA-115 (după 

alte surse RA-155), disimulate sub forma unor valize. Acestea au intrat în dotarea 

unităţilor de spionaj şi diversiune ale armatei sovietice, ulterior a forţelor speciale 

sovietice GRU-Spetsnaz şi a KGB. 

 Ca şi în cazul dispozitivelor nucleare miniaturizate produse de SUA, 

loviturile nucleare sovietice au fost folosite iniţial pentru echiparea proiectilelor 

de artilerie calibru 155 mm şi apoi au fost configurate la 

dimensiunile tip ale unei valize de mână. 

 Caracteristicile tehnice cunoscute ale valizei 

nucleare tip RA-115 sunt: 

  - dimensiuni: 60x40x20 cm; 

  - masă: 30 kg; 

  - forţă explozivă: 1 kilotonă echivalent 

trotil; 

  - sistem de detonare electronic alimentat 

de un acumulator; 

  - sistem de închidere electronică a valizei 

pentru prevenirea demontării accidentale; 

  - sistem de avertizare radio-satelit, 

criptat,  pentru semnalarea defecţiunilor, a încercărilor de intruziune sau a 

consumării acumulatorului; 

  -  timp de funcţionare limitat, necesitând lucrări de mentenanţă 

periodică şi schimbarea anumitor componente. 

 Alături este prezentată o replică a valizei nucleare de producţie sovietică 

RA-115. Dispozitivul nuclear exploziv miniaturizat tip RA-115 conţine o 

încărcătură sferică de plutoniu – 239 de 10,5 Kg şi diametrul de 10,1 cm, cantitate 

sub masa critică necesară amorsării şi desfăşurării reacţiei de fisiune. Printr-un 

proces de implozie liniară, masa subcritică de plutoniu este puternic presată la 

mijlocul unui cilindru din oţel şi se produce explozia nucleară cu puterea de 0,2-1 

Kt echivalent trotil. Dispozitivul este reglat pentru ca explozia să se producă în 30 

minute de la declanşare. Este manevrat de un singur operator. Doza de radiaţii 

generate este letală pentru orice persoană aflată pe o rază de 200-300 metri faţă de 

locul detonării. În funcţie de zona în care este detonat dispozitivul, acesta poate 

provoca moartea a peste 100.000 persoane. 

 Trebuie subliniat că minele nucleare sunt o clasă bine-cunoscută de arme 

nucleare tactice, folosite de trupele de geniu speciale şi desfăşurate de-a lungul 

 
 

Congresmanul american 

prezintă o replica a valizei 

RA-115 
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graniţelor sovietice, în principal de-a lungul graniţei cu China. Minele nucleare au 

fost menite să creeze obstacole în calea avansării trupelor inamice prin baraje şi 

obstacole precum şi crearea unor zone cu niveluri ridicate de contaminare 

radioactivă. 

 Generalul rus Alexandr Lebed, fost şef al Consiliului de Securitate al 

Federaţiei Ruse, a declarat în faţa plenului Camerei Reprezentanţilor a SUA că 43 

de valize nucleare au dispărut, fără a se putea preciza dacă au fost distruse, 

stocate, vândute sau furate. 

 Lebed a susţinut că dispozitivele au avut un randament de 1 kiloton 

(echivalentul a 1000 de tone de TNT), dimensiuni de 60 x 40 x 20 cm şi că înainte 

de destrămarea URSS, în 1991, au fost transferate membrilor GRU. 

 Declaraţii şi mărturii privind valiza nucleară şi pericolul utilizării 

acestora 

 Stanislav Lunev, fost ofiţer GRU de rang înalt, susţinea că există astfel de 

dispozitive fabricate de ruşi, pe care le descrie detaliat: dispozitive identificate ca 

RA-115 (sau RA-115-01 pentru armele submersibile) cântăresc 23-27 kg, dacă 

sunt conectate la o sursă electrică pot fi în stare operativă timp de  mai mulţi ani. 

Dacă totuşi există o pierdere de energie, există o baterie de rezervă. Dacă bateria 

se descărcată, arma are un transmiţător care trimite un mesaj codat prin satelit, or 

direct la un post GRU, or la o misiune diplomatica rusească. Potrivit lui Lunev, 

numărul de dispozitive nucleare „dispărute” este aproape identic cu numărul de 

ţinte strategice asupra cărora ar fi urmat să fie folosite aceste bombe. Lunev a 

sugerat că armele nucleare miniaturizate ar fi deja dislocate de agenţi operativi 

GRU pe teritoriul SUA, cu misiunea de a asasina lideri americani în caz de război. 

El a mai afirmat că în multe ţări ţinte ale Moscovei, agenţii GRU şi KGB au 

ascuns arme nucleare. 

 Trebuie subliniat faptul că Lunev a mai declarat că a căutat locurile unde 

ar fi putut fi ascunse astfel de arme din zona Valea Shenandoah şi că „este 

surprinzător de uşor să introduci arme nucleare în SUA” fie pe la graniţa cu 

Mexicul, fie folosind o aeronavă de transport, fie una fără pilot lansată de pe un 

avion. 

 Congresmanul american Curt Weldon a susţinut afirmaţiile lui Lunev, dar 

totodată a menţionat că acesta a exagerat anumite aspecte, aşa cum sugerau şi 

specialiştii FBI. Au fost efectuate căutări în zonele identificate de Lunev, dar 

oficialii serviciilor de resort americane nu au găsit niciodată astfel de depozite. 

 Un astfel de depozit a fost identificat de Vasili Mitrokhin, fost şef al 

Departamentul 1 din KGB care a dezertat în Marea Britani, într-o zonă împădurită 

de lângă Berna. Acesta  a explodat când autorităţile elveţiene l-au stropit cu jet de 

apă de înaltă presiune. 

 În loc de concluzie am putea încheia acest articol cu o întrebare: Se 

termină povestea valizelor diplomatice cu Va urma ??? 
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I S T O R I E 

 
OCTAVIAN-CODRU TĂSLĂUANU – UN ARDELEAN PENTRU 

ROMÂNIA MARE 

 

Dr. Luminiţa GIURGIU
98

 

 

Octavian Codru Tăslăuanu s-a născut la Bilbor 

(astăzi în judeţul Harghita), la 1 februarie 1876, ca fiu al lui 

Ioan – preot greco-catolic  şi al Anisiei Stan, într-o familie 

care a fost binecuvântată cu 12 copii: Valeria, Octavian, 

Ileana, Petru, Pavel, Ion,  Victoria, Geta, Cornel, Ion, Aurel 

şi Silvia. 

În anul 1880, a fost înscris la şcoala primară 

confesională din Sânmiclăuş, după 3 ani fiind transferat la 

şcoala şi gimnaziul unguresc din Gheorghieni, gimnaziul 

grăniceresc din Năsăud (1889), precum şi la liceele 

româneşti din  Braşov (1890) şi Blaj (1882). 

În anul 1895, i s-a interzis susţinerea bacalaureatului la Blaj, pentru că 

împreună cu alţi colegi au scris pe tabloul de absolvire: „Venin vom lua, în foc ne 

vom scălda pentru idealul naţional!”, tânărul prezentându-se la o nouă sesiune la 

liceul din Năsăud
99

. 

Paşii lui Octavian  care nu va urma cursurile seminarului teologic de la 

Blaj aşa cum era dorinţa tatălui  îl vor purta mai întâi la Bicaz, practicant la 

notariat şi apoi, peste munţi, la Craiova, unde s-a angajat ca învăţător la Institutele 

Frateş şi Arnold. 

Recrutat şi încorporat în anul 1897, va fi repartizat la Regimentul 87 

Infanterie din Odorhei. De aici va fi trimis, la cerere, în Peninsula Pola, unde a 

urmat cursurile Şcolii de voluntari cu durata de şase luni de la Trieste. La 

absolvire a fost înaintat la gradul de sublocotenent şi lăsat la vatră. 

Între anii 1898 şi 1902, a fost student al Facultăţii de Filologie şi Filozofie 

din Bucureşti. După finalizarea studiilor, la recomandarea lui Ion Bianu
100

, a fost 

numit secretar al Consulatului General al României de la Budapesta, înlocuindu-l 

                                                           
98

 Comisia Română de Istorie Militară; Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”. 
99

 Profesor universitar dr. Traian Chindea, Familia Tăslăuanilor în viziunea lui Octavian C. 

Tăslăuanu din Spovedanii, în „Sesiunea de comunicări şi referate «Octavian Codru Tăslăuanu», 

ediţia a X-a, 2017. Revistă editată cu ocazia sărbătoririi a 142 de ani de la naşterea scriitorului”, 

f.e., Bilbor, 2018, p. 37. 
100

 Ion Bianu (n. 8 septembrie 1856, Făget, comitatul Târnava Mică – d. 13 februarie 1935, 

Bucureşti), filolog şi bibliograf român, membru titular (1902) şi preşedinte al Academiei Române 

(1929). 
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pe Ion Poruţiu. Aici, recomandat de Luca Rus, îi va cunoaşte pe studenţii români 

ardeleni membrii ai Societăţii Academice „Petru Maior”
101

, care editau revista 

„Luceafărul”
102

. Din redacţie făceau parte preotul greco-catolic, publicistul şi 

prozatorul Alexandru Ciura (redactor-şef), Aurel P. Bănuţ (editor şi redactor 

responsabil), Octavian Goga, Ion Lupaş, Ion Montani, Dionisie Stoica, Ion 

Lepădatu, Vasile E. Moldovan, Sebastian Stanca şi George Zaria (membri).  

Dintre colaboratorii de marcă îi putem numi pe Gheorghe Bogdan-Duică, Ilarie 

Chendi, Maria Cunţan, Victor Eftimiu, Ştefan Octavian Iosif, George Murnu, 

Liviu Rebreanu sau Mihail Sadoveanu. 

Din anul 1904, Octavian Codru Tăslăuanu va deveni proprietarul şi 

editorul publicaţiei şi, din anul 1906, secretarul administrativ al Societăţii „Astra” 

din Sibiu. „Luceafărul” va fi editat în acest oraş transilvănean, avându-l ca  

director pe  Octavian Goga. 

Prietenia dintre cei doi va intra într-un con de umbră în acest din urmă an, 

în urma căsătoriei lui Octavian cu Adelina Olteanu-Maior
103

, logodnica poetului. 

Din anul 1909, Octavian Codru Tăslăuanu va relua editarea revistei 

„Transilvania”
104

 până în anul 1913, revenind la profilul iniţial, de educaţiei a 

ţărănimii, publicând articole istorice, economice şi literare. 

În anul 1910, Adelina va muri, doar la 33 de ani; doi ani mai târziu, 

Octavian Codru Tăslăuanu reluând prietenia cu Octavian Goga. 

Eroul nostru a fost recrutat în armata austro-ungară în anul 1914, fiind 

trimis pe frontul din Galiţia. După trei luni a dezertat din sanatoriul de la 

Mehadia.  

Înrolarea în armata română este în sine o poveste. La 16 august 1916, o 

delegaţie de transilvăneni, printre care s-a numărat şi Octavian Codru Tăslăuanu,  

s-a prezentat la ministrul de Război, Vintilă Brătianu
105

, solicitând primirea în 

cadrul armatei. Elanul le-a fost zădărnicit de înaltul demnitar din cauză că nu 

aveau cetăţenia română, soluţia propusă fiind trimiterea de cereri individuale 

Parlamentului. 

Lui Octavian Codru Tăslăuanu i s-a propus să facă parte din Centrul de 

informaţii şi contrainformaţii de la Braşov. După retragerea trupelor române din 

                                                           
101

 Societatea Academică „Petru Maior” a fost înfiinţată la Budapesta, în anul 1862, ca societate de 

lectură şi loc de întrunire a studenţilor români, primul său director fiind Partenie Cosma. Dintre 

membrii săi au făcut parte Ion Pop de Băseşti, Ioan Slavici sau Coriolan Brediceanu. 
102

 „Luceaferul. Revista literară” a fost editată începând cu 1 iulie 1902, la Budapesta, cu o apariţie 

bilunară, la 1 şi 15 ale lunii, având redacţia şi administraţia la Tipografia „Poporul român”, şi până 

la 16 iunie 1914. Revista şi-a reluat apariţia lunară, la Bucureşti (1 ianuarie 1919-septembrie 1920) 

şi la Sibiu (ianuarie 1934-septembrie 1939). 
103

 Adelina Olteanu-Maior, născută în anul 1877, a fost o descendentă a familiei Petru Maior; 

căsătoria a avut loc la 17 iunie 1907, pe moşia Breasta aparţinând lui C. Argentoianu. 
104

 Revista „Transilvania” a fost înfiinţată în anul 1868, ca publicaţie a Asociaţiunii transilvane 

pentru literatura română şi cultura poporului român (ASTRA), cu o apariţie bilunară, la Braşov, 

sub conducerea lui George Bariţiu; din 1881 sediul va fi mutat la Sibiu. 
105

 Vintilă Brătianu a fost ministru de război între 15 august 1916-9 iulie 1917 şi 10-19 iulie 1917. 
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Transilvania, ofiţerul va fi trimis să acţioneze alături de Divizia 7 Infanterie, 

comandată de generalul Ion Istrate, aflată pe Valea Trotuşului. Va prelua 

conducerea Biroului de informaţii, ocupându-se de exploatarea informativă a 

prizonierilor, traduceri de documente capturate şi de analize a forţei combative 

inamice din faţa marii unităţi. 

Generalul Eremia Grigorescu, comandantul Corpului 4 Armată, îl va 

solicita ca ofiţer de legătură, funcţie pe care o va prelua la 21 ianuarie 1917. La 

conducerea Biroului de informaţii îşi va proba calităţile sale în marile bătălii din 

vara de foc, de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz
106

. 

Oficial, de abia în luna iulie 1917, lui Octavian Codru Tăslăuanu i se va 

acorda cetăţenia română, fiind primit în cadrele active ale armatei române. 

Ca urmare a încheierii Armistiţiului de la Focşani din 26 noiembrie, 

tânărul căpitan va fi transferat la Corpul Voluntarilor Ardeleni şi Bucovineni, 

activând şi în cadrul Comitetului Naţional al Românilor emigraţi din Austro-

Ungaria
107

. 

Aici a cunoscut-o pe cea care îi va deveni soţie, Fatma Alisa Sturdza
108

, la 

20 octombrie 1918. 

La 1 decembrie 1918, la Marea Adunare de la Alba Iulia, a fost ales 

membru al Marelui Sfat Naţional din Transilvania. 

În noiembrie 1919, la alegerile parlamentare va fi ales deputat de Tulgheş, 

înfiinţând, la Cluj, Tipografia şi Institutul de Editură „Ardealul”. 

În acest an a fost ales vicepreşedintele Societăţii Scriitorilor Români, fiind 

considerat unul dintre primii romancieri de război, prin publicarea volumelor Trei 

luni pe câmpul de război  ziarul unui român,ofiţer în armata austro-ungară,care 

a luat parte,cu glotaşii români din Ardeal,la luptele din Galiţia (Bucureşti, 1915), 

Hora Obuzelor. Scene şi icoane de război (Bucureşti, 1916)  în care descrie 

experienţa de pe frontul galiţian. 

Personalitate plurivalentă, Octavian Codru Tăslăuanu a fost ministru al 

Industriei şi Comerţului (13 martie - 16 noiembrie 1920) şi al Lucrărilor Publice 

(16 noiembrie 1920 - 1 ianuarie 1921), în guvernele conduse de Alexandru 

Averescu. 

În anul 1926 a fost ales senator de Mureş, înscriindu-se în Partidul 

Naţional Român, condus de Iuliu Maniu. 

Între lucrările semnate de distinsul publicist mai semnalăm: Informaţiuni 
                                                           
106

 Vezi pe larg Dr. Alin Spânu, Odiseea locotenentului Octavian Codru Tăslăuanu în campania 

anului 1916, în „Sesiunea de comunicări şi referate «Octavian Codru Tăslăuanu», ediţia a X-a, 

2017. Revistă editată cu ocazia sărbătoririi a 142 de ani de la naşterea scriitorului”, f.e., Bilbor, 

2018, pp. 31-36. 
107

 Ilie Şandru, Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu, Editura NICO, Târgu Mureş, 2012, pp.14-

15. 
108

 Fatma Alisa Sturdza (1893-1964)  a fost fiica lui Radu Sturdza (1854-1929;  ambasador al 

României la Cairo) şi a Mariei Jora. Din căsătorie au rezultat Radu-Ioan (1919-1920) şi Dafina 

(1921-2000). Aceasta se va căsători cu Ştefan Voiculescu (1904-1975), din căsătorie născându-se 

Gelu-Voican Voiculescu. 
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culturale şi literare (Sibiu, 1910); Din vârtejul războiului; Originea 

Huniadeştilor; Calendarul Asociaţiunii (1911-1912); Studii politice (1924); 

Statele Unite ale Orientului: o confederaţie a statelor Europei Orientale şi ale 

Asiei Minore (Târgu Mureş, 1924); Producţia – un program economic (Cluj, 

1924); Generaţia „Luceafărului” (1929); Politica economică a României  1930 

(Bucureşti, 1930); Valuri politice (Bucureşti, 1933); Sub flamurile naţionale 

(Sighişoara, 1935); Amintiri de la „Luceafărul” (Bucureşti, 1936); Octavian 

Goga - Amintiri şi contribuţii la istoricul revistei „Luceafărul”. Partea I. Epoca 

budapestană 1902-1906 (1936); La un popas (scris în 1936 şi publicat postum în 

1976); Octavian Goga, amintiri şi contribuţii la istoricul revistei „Luceafărul” 

(1939); Spovedanii (Bucureşti, 1976); Obsesia europeană (Bucureşti, 1996); Din 

vârtejul războiului (Bucureşti, 2001)
109

. 

A decedat, după o grea suferinţă, la 22 octombrie 1942, fiind înmormântat 

la Cimitirul Bellu din Bucureşti. 

Putem încheia cu evocarea lui Ghiţă Pop, publicată în „Luceafărul” din 24 

octombrie 1942: […] cu O.C. Tăslăuanu se stinge unul dintre fruntaşii 

reprezentativi ai generaţiei ardelene care a pregătit şi a înfăptuit unirea 

Transilvaniei şi Banatului cu ţară mamă”
110

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109

 1918 Clauza de conştiinţă. Octavian C. Tăslăuanu. Jurnale inedite şi scrisori 1903-1937, 

studiu introductiv şi note Al. Gavrilescu, Editura SemnE, Bucureşti, 2016, p. V. 
110

 Apud Vasile D. Stan, Prefaţă la Octavian Codru Tăslăuanu, Satul meu – amintiri din copilărie 

şi tinereţe, Editura F&F INTERNATIONAL S.R.L., Gheorghieni, 2016, p.15. 
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N O U T Ă Ţ I  M I L I T A R E 
 

ARME CU ENERGIE DIRIJATĂ 
 

 Armele cu energie dirijată (AED) au reapărut în atenţia politicienilor şi 

militarilor americani de data aceasta bucurându-se de mai multă credibilitate decât 

în trecut când nu au fost creditate cu capacitatea de a deveni arme de luptă. În 

pofida semnalului iniţial negativ dat de Congres, cercetările în domeniul energiei 

dirijate au continuat, iar testele de laborator sau de teren au  dat rezultate atât de 

bune încât AED au devenit o preocupare majoră pentru cercetători, armată şi 

industria militară. Anul acesta la conferinţă 

organizată pe acest subiect (Directed Energy 

Summit) au participat 700 de reprezentanţi din 

cadrul acestor structuri implicate în 

dezvoltarea AED. 

 Deja armamentul clasic, cinetic, a 

devenit tot mai scump şi neeficient în 

combaterea mijloacelor de luptă inamice care 

sunt tot mai sofisticate şi letale (China şi 

probabil Rusia au dezvoltat sisteme de rachete 

hipersonice care pot să se deplaseze la ţintă cu o viteza de cinci ori mai mare 

decât viteza sunetului). Această realitate a readus în atenţie nevoia de a se trece la 

o nouă tehnologie testată şi verificată în exerciţiile organizate în teren. Astfel s-a 

ajuns la AED, adică lasere de mare energie, sisteme de microunde de mare putere 

etc. 

 Este adevărat că AED nu oferă rezolvare la toate problemele teatrului de 

luptă modern dar, odată cu perfecţionarea lor acestea vor deveni esenţiale în 

contracararea eficientă a mijloacelor de luptă inamice, în toate mediile de luptă: 

terestru, aerian, naval. AED pot focaliza  fascicolul de energie către ţintă cu viteza 

lumini, au costuri mai mici,  pot localiza ţinta cu o precizie mult mai mare decât 

armamentul cinetic, sunt singurele care pot combate armele hipersonice, sunt 

eficiente şi mai ieftine în combaterea avioanelor fără pilot şi a navelor militare 

rapide, de mici dimensiuni etc. 

 Amploarea luată de dezvoltarea sistemelor UAV a complicat foarte mult 

teatrul de luptă modern. În prezent orice combatant poate satura cu UAV de 

cercetare sau chiar de luptă un spaţiu tactic. Combaterea acestora cu armamentul 

clasic (aviaţie, artilerie antiaeriana etc.) este dificilă, costisitoare şi nici nu rezolvă 

problema integral. 

 AED sunt soluţia ideală pentru combaterea UAV-urilor, deoarece pot 

îndeplini această misiune eficient şi economic. 

 

Sursa: Defense News, 03.08.2018 

 
Laser instalat pe un TAB tip Striker 
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TUN ELECROMAGNETIC PE NAVĂ 

 

  Au apărut informaţii în presa 

australiană conform cărora China a 

dezvoltat un prototip de tun 

electromagnetic montat la bordul unei 

nave de luptă care urmează să desfăşoare 

teste în marş. Acest armament se află şi 

în dotarea Forţelor Navale ale SUA, 

China fiind a două ţară din lume care 

dispune de aceasta.  

 Se pare că tunul electromagnetic 

chinezesc a fost montat pe nava de debarcare a tancurilor, Haiyangshan, tip 072-

III, cu un deplasament de 7.000 tone. Această navă a fost astfel modificată încât 

să se poată monta tunul electromagnetic, sistemul de rulare pe şine, echipamentul 

de alimentare cu energie şi alte instalaţii specifice scopului propus. Generatoarele 

şi echipamentul necesar pentru alimentarea tunului probabil se află în cele trei 

containere care apar în fotografie, lângă turelă.  De asemenea, pe fotografie 

mai apar o platformă de observare suplimentară şi un senzor montat pe structura 

superioară a navei unde, probabil, se află camera de control şi observare a tunului 

electromagnetic. 

 Pentru a lansa proiectile de mare viteză tunul foloseşte forţa 

electromagnetică ce este transmisă prin intermediul unei structuri metalice ce 

alunecă pe şine. De regulă, proiectilul nu are încărcătură explozivă, efectul 

distructiv fiind dat de lovirea ţintei cu o forţă suficientă pentru a provoca daune 

majore. Forţa electromagnetică imprimă proiectilului o energie cinetică ce 

depăşeşte energia provocată de explozia unui proiectil clasic. Alte avantaje ale 

acestei arme sunt: nu mai este nevoie de depozitarea şi mânuirea încărcăturilor de 

lovire, costul redus al proiectilului şi dificultatea interceptării lui. 

 În luna octombrie 2006, Centrul pentru Sisteme de Armamente de 

Suprafaţă pentru Forţele Navale ale din SUA a executat o tragere demonstrativă 

cu un prototip al tunului electromagnetic pe şine ce a lansat un proiectil de 3,2 Kg. 

Acest sistem de tun electromagnetic pe şine a fost prezentat ca fiind cea mai 

puternică armă din dotarea Marinei Militare a SUA. Cercetările în acest domeniu 

au continuat şi în anul 2017 a avut loc o nouă tragere demonstrativă în cadrul 

căreia a fost lansată o salvă de două proiectile în 12 secunde. 

 Ceea ce nu au reuşit americanii deocamdată este montarea acestei arme 

redutabile pe navă. 

 

Sursa: Asia Times, 25.02.2018 
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SATELIT SALVATOR CHINEZESC 

 

 Cercetătorii chinezi din 

domeniul tehnologiilor spaţiale au 

conceput o navă cosmică capabilă să 

repare şi să prelungească perioada de 

funcţionare a sateliţilor aflaţi pe orbită. 

În principal această „navă salvatoare” 

acţionează în sprijinul sateliţilor rămaşi 

fără combustibil, care se confruntă cu 

probleme tehnice şi deviază de pe 

traseul orbital stabilit. 

 Satelitul, ca oricare altă navă spaţială, pentru a executa manevre şi a-şi 

menţine poziţia pe orbită, are nevoie de energie ce este asigurată de baterii sau 

containere cu combustibil. Aceste surse de energie pot asigura funcţionarea 

satelitului în parametrii stabiliţi timp de 10 ani. După pierderea alimentării cu 

energie satelitul deviază de pe traiectorie, se apropie de Pământ şi se distruge în 

atmosfera terestră. Intervenţia satelitului salvator poate preveni un astfel de 

deznodământ deoarece este proiectat astfel încât să se poată conecta la satelitul ce 

trebuie reparat cu ajutorul unor braţe robotice şi astfel îl poate readuce  pe 

traiectoria iniţială. Prin aceasta manevră satelitul „salvat” mai poate funcţiona la 

parametrii iniţiali aproximativ încă 10 ani. Într-o singură misiune nava salvatoare 

poate repeta aceeaşi intervenţie pentru mai mulţi sateliţi. 

 Cercetătorii chinezi afirmă că nava salvatoare va avea dimensiunile unui 

SUV, o greutate de 5 tone şi va putea fi transportată în spaţiu, pe traiectoria dorită, 

de către o rachetă purtătoare cu combustibil lichid tip Long March 3B. 

 Se estimează că nava salvatoare va fi gata pentru a îndeplini misiuni în 

spaţiul cosmic în anul 2020. 

 Această navă va fi folosită, cu precădere, în sprijinul sateliţilor de 

comunicaţii ce se deplasează pe traiectorii geostaţionare, la înălţimi de 36.000 km. 

 Aportul economic al satelitului salvator este considerabil deoarece 

construcţia şi lansarea pe orbită a sateliţilor de comunicaţii este costisitoare şi 

rolul lor este vital pentru transmiterea şi amplificarea semnalului. 

 De remarcat este faptul că specialiştii americani de la Northrop Grumman 

au dezvoltat deja un prototip similar denumit „Vehicul pentru extinderea 

misiunilor în folosul sateliţilor ce se află pe traiectorii geosincronice”. Se 

estimează că lansarea primei nave de acest tip va avea loc până la sfârşitul acestui 

an. Propulsia navei va fi asigurată de un combustibil hibrid, chimic şi electric, ce 

va permite vehiculului să repare sau să mute sateliţi de pe o orbită pe alta. 

 

Sursa: Asia Times, 13.08.2018 
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FORŢA SPAŢIALĂ A SUA 

  

 După o scurtă perioadă de timp în care atât liderii militari cât şi cei politici 

au manifestat reticenţă faţă de necesitatea constituirii unei Forţe Spaţiale  (FS), 

până la urmă iniţiativa preşedintelui SUA, Donald Trump, s-a impus. 

Vicepreşedintele SUA, Mike Pence, care iniţial a fost unul dintre sceptici, a 

anunţat oficial înfiinţarea FS, care ar urma să fie a şasea categorie de forţe armate 

ale SUA (Forţele Terestre, Forţele Aeriene, Forţele Navale, Infanteria Marină şi 

Garda de Coastă). 

Deşi iniţiativa preşedintelui Trump, care consideră spaţiul cosmic un teatru de 

luptă similar cu celelalte (terestru, naval sau aerian) s-a impus, aceasta mai trebuie 

aprobată şi de Congres. Acest lucru, eventual, se va întâmpla în anul 2020 când va 

fi aprobat următorul buget militar. 

Trebuie menţionat faptul că anterior, Congresul a respins (noiembrie 2017) 

propunerea preşedintelui de constituire în cadrul Forţelor Aeriene a Corpului 

Spaţial. 

 În ceea ce priveşte conducerea militară, opiniile sunt destul de fluide. 

Secretarul Apărării, James Mattis, şi-a modificat opinia devenind acum favorabil 

acestei iniţiative. Mattis a anunţat că un raport complet privind opinia conducerii 

militare referitoare la FS ar urama să fie prezentat ulterior. 

 În ceea ce priveşte susţinerea politică, situaţia nu este favorabilă întrucât 

mulţi reprezentanţi influenţi atât de la Republicani cât şi de la Democraţi sunt 

sceptici în ceea ce priveşte oportunitatea acestei iniţiative prezidenţiale. 

Principalele argumente se referă la lipsa de informaţii suficiente pentru a justifica 

crearea unei noi categorii de forţe şi inutilitatea separării FS de Forţele Aeriene, 

ceea ce presupune crearea unei noi birocraţii, structuri organizatorice, 

infrastructuri etc. 

Nici în ceea ce priveşte opinia publică lucrurile nu stau mai bine. Conform unui 

sondaj de opinie întreprins recent de CNN, 55% din cei solicitaţi să-şi spună 

părerea sunt împotrivă şi 39% sunt pentru. Aceasta 

nu însemnă că proporţia nu poate fi inversată, dar 

aceasta era situaţia la nivelul lunii august 2018. 

 Argumentele folosite pentru sprijinirea 

iniţiativei se referă la faptul că Rusia şi China au 

dezvoltat tehnologii anti-satelit avansate ce pun în 

pericol mijloacele desfăşurate în spaţiu de SUA. De 

aceste baze spaţiale depinde culegerea de informaţii, supravegherea strategică şi 

mijloacele de navigaţie. Cu alte cuvinte, pentru a-şi asigura o poziţie dominantă în 

spaţiu, SUA trebuie să treacă la militarizarea acestuia, să-l transforme într-un 

teatru de luptă. 

 

Sursa: Asia Times, 10.08.2018; Defence News, 17.08.2018   
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BATERII PENTRU SUBMARINELE NUCLEARE RUSEŞTI 

 

Conform unor surse din mass media rusească, compania  Rosatom a dezvoltat un 

proiect care a dus la descoperirea unui combustibil atomic care poate produce 

energia necesară pentru funcţionarea submarinelor atomice pe toată durata de 

serviciu a acestora.  

 Dacă ţinem seama de faptul că problemele legate de logistică sunt cele 

care limitează cel mai mult libertatea de acţiune a submarinelor nucleare, această 

descoperire, dacă este reală, poate revoluţiona confruntarea militară submarină. 

O propulsie cu o aşa de lungă durată ar elimina nevoia opririlor de realimentare 

care, în mod inevitabil, afectează durata de patrulare sau de executare a misiunilor 

de luptă. De asemenea, o astfel de abilitate ar face foarte dificilă localizarea 

submarinelor ruseşti şi le-ar spori considerabil posibilitatea de a realiza 

surprinderea adversarului.  

 Dacă această descoperire este reală, ar transforma complet modul de luptă 

submarin, dacă nu este adevărată, ar însemna un nou capitol de dezinformare unde 

ruşii sunt atât de eficienţi. 

 

Sursa: Geopolitical Future, 16.08.2018 

 

SERP – UN NOU SISTEM ANTI-DRONE RUSESC 

  

Reprezentanţi ai industriei de apărare din Rusia au prezentat un nou sistem anti-

drone denumit SERP. 

Destinaţia sa principală este aceea de a combate dronele ce survolează zone 

urbane. Urmărirea ţintelor este automată iar anihilarea acestora se realizează prin 

scoaterea din funcţiune a sistemelor electronice aflate la bordul obiectivului ţintă. 

 Deşi nu au fost furnizate prea multe date privind performanţele tehnice şi 

tactice ale sistemului SERP, se poate trage concluzia că acesta combate ţintele 

folosind energia dirijată ce are posibilitatea de a scoate din funcţiune sistemele 

electronice atacate. 

 Preocuparea de a găsi forme şi mijloace ieftine şi eficiente de combatere a 

dronelor este tot mai vizibilă atât în Rusia cât şi în SUA, ceea ce înseamnă o 

recunoaştere a valenţelor tot mai mari ale sistemelor de  avioane fără pilot. 

Acestea nu mai sunt numai „ochiul din cer al comandantului”, dar şi mijloace 

redutabile de cercetare şi luptă. 

 

Sursa: Geopolitical Future, 23.08.2018 
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P R E Z E N T A R  E  D E  C A R T E 
 

PUTEREA MARINĂ: ISTORIA ŞI GEOPOLITICA OCEANULUI 

PLANETAR  

(SEA POWER: THE HISTORY AND GEOPOLITICS OF THE WORLD 

OCEAN) 

 
 

 James George Stavridis s-a născut la 15 

februarie 1955 la West Palm Beach, Florida, SUA. În 

anul 1976 a absolvit cursurile Academiei Navale. A 

fost îmbarcat pe mai multe tipuri de nave militare, 

îndeplinind inclusiv funcţia de căpitan de distrugător 

(USS Barry) şi portavion (USS Enterprise). În 

perioada 2006 -2009 a fost comandantul 

Comandamentul Sud al SUA, ulterior fiind numit 

comandant al Comandamentului Suprem NATO din 

Europa (2009 - 2013), fiind primul amiral care a 

îndeplinit această funcţie.  

 Amiralul Stavridis este absolvent al Facultăţii 

Fletcher de Drept şi Diplomaţie din cadrul 

Universităţii Tufts şi în anul 1984 a obţinut titlul de Doctor în Drept şi Diplomaţie  

la aceiaşi Universitate.   

 În anul 2013, după 37 de ani în Marina SUA, ani petrecuţi atât pe mare cât 

şi în cele mai înalte funcţii de comandă în comandamente americane şi aliate, 

amiralul Stavridis a trecut în rezervă, moment ce a marcat începerea unei bogate 

activităţi în educaţie şi politică. În prezent este decan al Facultăţii Fletcher de 

Drept şi Diplomaţie şi Preşedinte al Consiliului de Conducere al Institutului 

Naval. De asemenea, a colaborat cu postul de televiziune BBC ca analist pe 

probleme politice şi militare.   

 Amiralul Stavridis a fost luat în calcul ca posibil candidat pentru funcţia 

de vice-preşedinte de către Hillary Clinton, dar şi de Donald Trump pentru funcţia 

de Secretar de Stat.  

 Amiralul Stavridis a desfăşurat şi o importantă activitate publicistică, 

cărţile sale fiind apreciate atât de cititorii avizaţi în problemele de securitate cât şi 

de cei pasionaţi de întinderile albastre ce reprezintă 70 % din suprafaţa 

Pământului. Printre cele mai apreciate cărţi se înumără şi  „Puterea Marină: Istoria 

şi Geopolitica Oceanului Planetar” care face obiectul acestei recenzii. 

* 

*              * 

 Puterea Marină: Istoria şi Geopolitica Oceanului Planetar este o carte 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton_presidential_campaign,_2016
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extrem de interesantă şi plăcut de citit deoarece îmbină armonios recursul istoric, 

amintiri ale autorului din carieră sa de ofiţer şi comandant în Marinei SUA, 

analize privind importanţa strategică ale oceanelor, riscuri şi ameninţări la adresa 

echilibrului actual de forţe, posibile focare de război, modul în care oceanul 

influenţează sistemul politic internaţional, analiza motivelor pentru care SUA 

trebuie să fie şi să rămână o putere maritimă.  

 

 OCEANUL PACIFIC – mama tuturor oceanelor: Este cel mai mare 

ocean şi probabil cel mai important din punct de vedere strategic, al securităţii  

liniilor de transport (aproape jumătate din comerţul mondial), dar şi al riscurilor 

de confruntare violentă între state, piraterie, pescuit ilegal, poluare şi a 

fenomenelor climatice extreme. 

 Din punct de vedere al securităţii, un factor important, cu implicaţii 

geopolitice, îl constituie intensa cursă a înarmărilor manifestată în aproape toate 

statele din jurul Pacificului. Analizând datele statistice se observă  tendinţa de 

modernizare a sistemelor de armamente aflate în dotare, urmată de achiziţii de noi 

sisteme de armamente moderne. Aceste tendinţe sunt întărite de faptul că în Asia 

cheltuielile militare au crescut cu 9 % în perioada 2013 – 2016, de la 326 miliarde 

dolari la  356 miliarde dolari.  

 Coreea de Nord, considerată a fi cel mai periculos stat din zona 

Pacificului şi-a dublat cheltuielile militare, a continuat testele nucleare combinate 

cu lansări de rachete cu rază mare de acţiune şi cu experimentarea de lansatoare 

de rachete de pe platforme mobile. 

China şi-a mărit cheltuielile militare cu 26 % , a iniţiat un program agresiv de 

construire de insule artificiale în Marea Chinei de Sud, pe care a amplasat radare, 

sisteme de rachete, piste de aviaţie. Aceste insule reprezintă o suprafaţă de 3.000 

de acri (comparativ, pista de aterizare/decolare a unui portavion american de 1000 

tone este de 7 acri).  În anul 2016 Curtea Internaţională de Justiţie a hotărât că 

aceste insule sunt construite ilegal. Hotărârea nu a fost luată în seamă de către 

autorităţile chineze.  

 De asemenea, Aviaţia chineză este interesată de achiziţionarea de noi 

tipuri de avioane de luptă împotriva navelor (J-20, J-31), rachete balistice anti-

navă de tipul DF-21, DF-21D şi face eforturi pentru a construi un portavion 

propriu. Chiar dacă această postură agresivă a Chinei nu ameninţă direct forţa 

navală dislocată în zonă de SUA şi nici nu modifică semnificativ echilibrul de 

forţe din zonă,  reprezintă totuşi un factor de prestigiu pentru Beijing, dar şi de 

iritare şi descurajare în relaţiile sale cu ţările mai mici din regiune. Atacurile 

cibernetice executate de China deja par să fie de notorietate şi acestea vor 

continua pe o scară tot mai mare. Strategia adoptată de liderii chinezi A2/AD 

(anti-acces / zonă de interdicţie) conferă o agresivitate sporită sistemului defensiv 

şi creează o bază puternică pentru folosirea ofensivă a puterii militare a Chinei. 

Aceasta reprezintă şi o schimbare majoră în abordare politică a intereselor 

naţionale prin trecerea de la „dezvoltare paşnică”  la „apărare activă”.   
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 Între China şi SUA au apărut o seamă de puncte de fricţiune: insulele 

artificiale, libertatea de navigaţie, atacurile cibernetice, echilibrarea balanţei 

comerciale, ce pot degenera într-un „război rece asiatic” dacă evenimentele nu vor 

fi gestionate cu atenţie şi clarviziune de liderii celor două puteri. 

 Japonia, de asemenea şi-a sporit bugetul militar în anul 2016 la suma de 

42 miliarde dolari, aceasta fiind prima creştere financiară după mai bine de 10 ani. 

Politica de securitate a Japoniei are la bază o „integrare lină” cu SUA. Această 

integrare determină achiziţionare unor noi sisteme de armamente defensive: 

rachete, avioane de supraveghere, modernizarea aviaţiei prin achiziţia de noi 

avioane, înfiinţarea unei brigăzi amfibii cu desfăşurare rapidă (2017) ce va integra  

domeniile terestru, aerian, naval, cibernetic şi spaţial. Nivelul de tehnologizare al 

Marinei Imperiale o situează drept a doua cea mai puternică forţă navală a lumii.  

 Comparând bugetul militar al Japoniei cu cel al Chinei, acesta este mic, 

ceea ce însemnă că armata niponă poate acţiona local şi reprezintă mai curând o 

completare la forţa militară americană dislocată în zonă. Interesant este faptul că 

liderii militari niponi au redus bugetul Trupele de Auto-apărare (trupele de uscat) 

şi l-au crescut pe cel destinat  Marinei şi Aviaţiei, ceea ce, de asemenea, semnifică 

atenţie mai mare acordată apărării colective, într-un posibil scenariu de 

confruntare cu China. 

 Coreea de Sud şi-a sporit bugetul militar cu 6%. Investiţiile sale cele mai 

importante merg către: tehnologii noi (F-16); programul de dezvoltare a celei de a 

6-a generaţie de avioane de luptă (F-X); un nou tip de avion fără pilot pentru 

trupele de uscat şi infanteria marină. Coreea de Sud rămâne dependentă de SUA 

în privinţa apărării anti-aeriene. 

Australia  şi-a sporit cheltuielile militare cu 7% , cele mai importante investiţi 

fiind dirijate către achiziţionarea de avioane de luptă, nave, inclusiv modernizarea 

flotei sale de submarine clasice. 

 Se poate trage o concluzie clară generată de creşterile bugetelor militare în 

marea majoritate a ţărilor limitrofe Oceanului Pacific, anume perceperea unei 

ameninţări externe majore. 

 OCEANUL ATLANTIC – leagănul colonizării: reprezintă o profundă 

reţea de interese ce uneşte civilizaţia occidentală. Autorul consideră ca fiind o 

greşeală majoră a administraţiei americane faptul că după Primul Război Mondial 

a respins ideea formării unei comunităţi atlantice şi totodată atrage atenţia că 

aceiaşi greşeală este pe cale să o comită şi actualul preşedinte al SUA, Donald 

Trump. 

 Lupta pentru controlul Oceanului Atlantic este veche, dar o acuitate 

deosebită a cunoscut în timpul Războiului Rece când închiderea culoarului nordic 

de acces către ocean (triunghiul Groenlanda, Islanda, Marea Britanie - GIUK) a 

fost determinantă. Importanţa strategică a acestui triunghi consta în faptul că cel 

ce deţinea controlul asupra sa putea monitoriza şi afecta tot traficul maritim, 

inclusiv cel sub-acvatic, în şi dinspre Oceanul Atlantic. Aceasta a impus 

desfăşurarea de forţe militare americane însemnate în Islanda, Canada, 
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Danemarca şi Marea Britanie. De cealaltă pateu, Uniunea Sovietică a acţionat în 

acelaşi mod. Armamentul nuclear nu a lipsit din ecuaţia de putere a nici uneia din 

părţi. Probabil tocmai acest echilibru între cele două blocuri militare şi frica de o 

catastrofă nucleară a ţinut Atlanticul relativ liniştit, cu două excepţii: Războiul din 

Insulele Falklands (1982) şi criza rachetelor din Cuba.  

 În prezent se consideră că doar estul Mării Mediterane  şi într-o oarecare 

măsură Marea Neagră, percepută ca o capcană pentru forţele navale NATO,  

prezintă potenţial pentru o confruntare majoră. 

 MAREA MEDITERANĂ – locul în care războiul pe mare a început: 

importanţa sa istorică este data de câteva trăsături definitorii:  

- se află la răscruce de civilizaţii aflate în competiţie (europeană, africană, 

asiatică); 

- sunt câteva insule cu poziţii strategice (Sicilia, Sardinia, Malta, Creta 

precum şi 

insulele din Marea Egee) şi două strâmtori la intrarea/ieşirea în/din Mediterană 

uşor de apărat şi care permit controlul sau închiderea traficului (Bosfor, Dardanele 

şi Gibraltar); 

- are porturi bune, uşor de apărat, şantiere navale, populaţie pregătită pentru 

comerţul sau lupta pe mare.    

 În prezent, M. Mediterană pare să redevină o zonă de conflict, o zona de 

confruntare a intereselor marilor puteri. Atitudinea agresivă a F. Ruse, atât în M. 

Neagră cât şi în M. Mediterană, reorganizarea şi întărirea Flotei Marii Negre, 

operaţionalizarea bazelor navale şi aeriene din estul Mediteranei, stârnesc 

îngrijorare. Putin consideră Rusia ca fiind o putere în M. Mediterană şi o forţă 

dominantă în M. Neagră. Chiar dacă forţele navale ruseşti sunt inferioare calitativ 

celor ale fostei Uniuni Sovietice, sunt totuşi destul de puternice pentru a provoca 

forţele maritime americane dislocate în bazinul mediteranean.  

 Din nefericire sunt şi alte tipuri de ameninţări cu care se confruntă statele 

din jurul acestei mări. Cea mai insidioasă şi periculoasă ameninţare este ceea ce 

astăzi se cheamă Statul Islamic. M. Mediterană este calea pe care valuri de 

populaţie musulmană se revarsă asupra Europei, cu precădere a celei de vest, 

creând mari probleme de securitate şi sociale. 

 Pe de altă parte, Israelul rămâne în conflict cu majoritatea lumii 

musulmane ceea ce generează mari probleme de securitate, unele cu impact 

geopolitic.  

 Ceea ce ar putea fi o veste bună – descoperirea de mari zăcăminte de 

hidrocarburi în platoul continental al insulei Cipru – poate să se transforme într-un 

coşmar generat de competiţia de a-şi apropia o parte cât mai mare din această 

resursă, încă vitală pentru omenire, a ţărilor din zonă, dar nu numai.      

 Disputa dintre Grecia şi Turcia privind insulele din M. Egee a trecut 

oarecum într-un plan secundar, dominantă fiind atitudinea de îndepărtare a 

Ankarei de Occident şi apropierea de duşmanii săi tradiţionali: Rusia şi Iran. 

 Cât despre M. Neagră, considerată de autor a fi o extensie a M. 
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Mediterane, situaţia de securitate este dominată de disputa dintre F. Rusă, Ucraina 

şi Georgia. Interesul Moscovei pentru această mare este dat de poziţia sa 

geostrategică şi mai ales de posibilitatea de a avea acces la rezervele de 

hidrocarburi descoperite în platoul continental al M. Negre şi, prin acesta, de a 

controla ţările riverane care nu dispun de petrol.    

 Amiralul Sravridis consideră că pentru a se opune acestor tendinţe 

periculoase, Europa are nevoie de aportul sporit al NATO, care trebuie să-şi 

asume responsabilităţi concrete în acest sens, plecând de la colectarea, prelucrarea 

şi diseminarea informaţiilor, operaţiuni de stopare a fluxului de emigranţi, până la 

identificarea unor strategii de rezolvare a problemele la locul lor de origine. 

 MAREA CARAIBELOR, un vestigiu al trecutului şi GOLFUL 

MEXIC:  

 Columbia: are o importanţă geopolitică deosebită fiind situată la 

răscrucea dintre America de Sud şi de Nord, dar şi datorită existenţei, în trecut, a 

Ismului Panama.  

Ce s-a întâmplat de nu-l mai are ? În 1905 guvernul SUA a finanţat şi sprijinit o 

revoluţie care a dus la crearea statului „independent” Panama. Scopul acestei 

inginerii politice era acela de a asigura controlul total al SUA asupra Canalului 

Panama, ce urma să se construiască.  

 Celelalte ţări ce mărginesc M. Caraibelor şi Golful Mexic (Costa Rica, 

Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Haiti, Republica 

Dominicană, Cuba, Mexic etc.) au o caracteristică comună: au cea mai înaltă rată 

de violenţă din lume.  Această situaţie se datorează: politicii SUA faţă de această 

zonă; cererii mari de narcotice pe piaţă americană; contrabandei cu arme uşoare; 

catastrofelor naturale frecvente (uragane, cutremure)  şi geografiei acestor teritorii 

bogate în locuri unde piraţii se pod adăposti fără teama de a fi descoperiţi (uneori 

au fost chiar încurajaţi de guvernele SUA de a ataca navele comerciale ce navigau 

în zonă). 

 Pe timpul Războiului Rece a apărut un fenomen nou, anume venirea la 

putere a regimurilor dictatoriale, multe de notorietate mondială. O urmare 

imediată a fost aceea a  apariţiei naţionalismului şi a mişcărilor de eliberare 

naţională. Majoritatea acestor state chiar şi-au obţinut independenţa, de cele mai 

multe ori pe cale paşnică, ceea ce nu le-a împiedicat să rămână sărace. 

 OCEANUL INDIAN – marea viitorului: reprezintă 20% din suprafaţa 

Pământului. Acest ocean este în primul rând o zonă de comerţ (50% din 

transporturile maritime globale şi 70% din cele de petrol), iar caracteristica sa 

geografică principală este aceea a vastităţii întinderii de apă şi a spaţiilor deschise. 

Ţările ce mărginesc Oceanul Indian au mai mult de o treime din populaţia 

Pământului. Aceste caracteristici potenţează valoarea strategică a Golfului Persic 

şi a Strâmtorii Hormuz, eterne zone de coliziune a civilizaţiilor. De asemenea, aici 

este nucleul dur al lumii Islamice, 90% din locuitori fiind musulmani. Din 

nefericire, fenomene precum traficul de sclavi şi pirateria nu au fost complet 

eradicate, mai mult, par să ia amploare. 
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 Golful Persic: se află în zona de responsabilitate  Flotei a 5-a  SUA, cea 

mai puternică flotă a SUA, care are comandamentul la Manama, capitala 

Bahrainului, unde dispune de o puternică structură de comandă şi control. 

Principalul rival al americanilor în Golful Persic este Iranul cu care are relaţii 

tensionate.  

 India: se estimează că în scurt timp populaţia Indiei o va depăşi pe cea a 

Chinei. Sub conducerea preşedintelui Modi, India a devenit o ţară dinamică, cu 

ambiţii globale, iar creşterea importanţei sale tinde să devină unul dintre cele mai 

importante evenimente geopolitice contemporane. India se apropie politic de SUA 

şi Japonia, mai ales pe segmentele militar şi de securitate.  

 MAREA CHINEI DE SUD – o posibilă zonă de conflict:  abia din anul 

1960 această mare a început să fie în atenţia SUA şi aceasta datorită nevoilor de 

asigurare logistică şi sprijin pentru trupele ce luptau în Vietnam. Totuşi, Marea 

Chinei de Sud este importantă şi datorită rezervelor de hidrocarburi găsite aici, 

estimate de unii analişti la aceiaşi cantitate existentă în Orientul Mijlociu. 

Probabil că acesta este şi motivul pentru care China consideră că are un drept 

istoric asupra acestei mări şi ca atare, conform delimitării suveranităţii sale 

maritime a luat o mare parte din ceea ce de drept revenea Vietnamului şi 

Filipinelor.  

 VIETNAM: a devenit una din ţările din zonă pe care liderii de la 

Washington ar dori să o apropie de obiectivele politice ale SUA, anume 

menţinerea de către vietnamezi a unei atitudini independente faţă de China. Se 

pare că acest lucru are sorţi de succes datorită beneficiilor economice, politice şi 

militare oferite de SUA Vietnamului.  Acţiunile ostile ale Chinei (recent China a 

amplasat o platformă petrolieră în apele teritoriale ale Vietnamului) irită 

conducerea vietnameză şi oarecum grăbeşte procesul de apropiere de SUA. 

 Potrivit opiniilor amiralului Stavridis, SUA pentru a-şi menţine poziţia de 

dominaţie în regiune ar trebui să aibă în vedere o serie de acţiuni: 

 - să întărească legăturile cu actualii aliaţi (Japonia, Coreea de Sud, 

Australia, Noua Zeelandă, Thailanda, ) şi parteneri (Vietnam, Malaysia, India); 

 - să semneze, în sfârşit, Convenţia ONU privind Dreptul Marilor; 

 - să-şi exercite dreptul de tranzit conform convenţiei privind Dreptul la 

Liberă Navigaţie; 

 - să atragă noi parteneri prin participarea la Parteneriatul Trans-Pacific 

(preşedintele 

Trump nu sprijină acest parteneriat ceea ce duce la compromiterea acestuia); 

 - să menţină o reţea de baze logistice (la Vest, în Filipine; la Est, în 

Vietnam; la Sud, în Singapore unde deja SUA are o prezenţă robustă; la Nord se 

are în vedere un acord cu Tawanul pentru construirea unui mare depozit de 

carburanţi) şi să aibă acorduri de acces în porturile din zonele strategice. Se 

estimează cu având 4 baze sau cel puţin 4 acorduri de acces semnate, SUA poate 

acţiona liber în zonă; 

 - să menţină deschise canalele de dialog cu China şi eventual, să identifice 
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zone de cooperare cu aceasta. 

 OCEANUL ÎNGHEŢAT – promisiune şi pericol: bogăţiile ce se ascund 

în această zonă deja au început să trezească atenţia diferitelor cercuri şi aceasta 

prevesteşte un viitor plin de tensiuni şi primejdii. 

 Unul din decalajele care va duce la conflict este acela că  20% din 

populaţia F. Ruse locuieşte dincolo de cercul polar şi 80% din rezervele estimate 

ca existente în zona Arctică se vor afla în posesia ei. În opoziţie, 0% americani şi 

un număr nesemnificativ de canadieni  locuiesc dincolo de cercul polar. De 

asemenea, Rusia este destul de avansată în ceea ce priveşte militarizarea 

Oceanului Arctic. Recent au lansat la apă cel mai puternic spărgător de gheaţă din 

lume (Arktika), de 33.000 tone, o putere de 80.000 Cai Putere, având posibilitatea 

de a sparge gheaţa de aproximativ 4 metri. 

 Problema majoră cu care se confruntă Oceanul Polar este cea a topirii 

accentuate a calotei glaciare, ceea ce va duce ca în anul 2040 să apară o trecere 

deschisă, navigabilă tot cursul anului, iar după încă 10 ani, la Polul Nord nu va 

mai fi gheaţă deloc. Acest lucru se va realiza fără prea mare efort din partea 

oamenilor, doar poluare şi încălzire globală sunt suficiente. Aceasta însemnă 

acces, pentru prima dată în istoria omenirii, la enorme resurse naturale, practic 

neatinse, la zone cu importanţă geopolitică majoră, căi de comunicaţii maritimă 

mai economice.  Se estimează că în  Oceanului Îngheţat se găseşte aproximativ 

15% din petrolul încă nedescoperit (aproximativ 100 miliarde barili), 30% din 

rezervele de gaze naturale şi 44 miliarde barili de gaze naturale lichefiate. De 

asemenea, zăcăminte de nichel, plumb, platină, cobalt, magneziu, aur, zinc, 

paladiu, diamante şi metale rare. 

 Deocamdată, Oceanul Îngheţat are două trasee de tranzit prin care Europa 

este legată de Asia: Pasajul Nordic (pe la nordul Americii) şi Pasajul Mării 

Nordului (de-a lungul Europei şi Asiei, cea mai mare parte fiind pe lângă coasta 

Rusiei).  

 O importanţă deosebită are Strâmtoarea Bering, lângă Alaska, prin care 

trece calea ce uneşte Oceanul Polar de Oceanul Pacific.  În această zonă 

amenajările portuare sunt nesigure, de proastă calitate. 

 Structura internaţională care răspunde de reglementarea activităţilor şi 

drepturilor naţionale în zona arctică este Consiliul Arctic, unde funcţionează şi un 

comitet militar.   

În ceea ce priveşte poziţia ţărilor limitrofe faţă de Oceanul Îngheţat aceasta este în 

funcţie de interesele fiecăreia: 

 Canada: şi-a asumat rolul de protector al zonei arctice. Desfăşoară 

misiuni de supraveghere a Oceanului Îngheţat. Dispune de: o flotilă redusă ca 

număr de nave de patrulare şi şase spărgătoare de gheaţă, o şcoală de pregătire 

pentru lupta în condiţii de iarnă şi are facilităţi portuare limitate în Golful Baffin. 

Spre deosebire de statele europene care doresc o implicare mai activă a NATO în 

Oceanul Îngheţat, Canada este mai rezervată faţă de această posibilitate.  

 Canada are unele dispute teritoriale cu SUA în privinţa unei  zone din 
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Marea Beaufort şi cu Danemarca privind graniţă în Marea Lincoln şi posesia 

Insulei Hans.  

 Ţările arctice europene (Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda, 

Islanda): acestea împreună nu dispun de suficiente resurse, influenţă geopolitică 

şi populaţie pentru    a-şi promova cu succes interesele în zona arctică, cel puţin 

nu la nivelul Rusiei, Canadei şi SUA. Fiecare ţară are propria sa agendă şi nu sunt 

semne de cooperare sau acţiuni colective.    

 Norvegia: este o ţară bogată, cu un teritoriu întins dar cu puţină populaţie 

(aproximativ 5 milioane de locuitori). Spre deosebire de Canada, Oslo doreşte o 

implicare mai hotărâtă a NATO în Nordul Îngheţat şi este foarte atentă la 

iniţiativele militare ale F. Ruse, cu care are şi dispute teritoriale (Insula Svalbard 

din M. Barenţ).  

 Norvegia, împreună cu UE şi SUA, face parte din înţelegerea privind 

Pasajul Nordic. Statutul Pasajului Nordic reprezintă disputa teritorială cea mai 

severă: Canada consideră că Pasajul Nordic face parte din apele sale teritoriale, în 

timp ce celelalte ţări consideră această zona ca fiind o strâmtoare internaţională 

prin care trecerea este liberă.   

 Danemarca: poziţia arctică a acestei ţări se datorează posesiei 

Groenlandei. În prezent în Groenlanda este foarte activă mişcarea de revendicare 

a unei autonomii sporite şi chiar a independenţei totale. Se poate estima că 

Danemarca va fi dispusă să acorde o largă autonomie Groenlandei, dar nu 

independenţa.  

 În Groenlanda sunt foarte multe instalaţii militare daneze, americane 

(Baza Aeriană Thule), sau NATO, de asemenea Groenlanda, împreună cu Islanda 

şi Marea Britanie formează o barieră ce închide sau monitorizează  ieşirea Rusiei 

către Oceanul Atlantic (aceasta este calea de acces a submarinelor ruseşti dotate 

cu rachete balistice pentru a ocupa poziţii de lansare către SUA). 

 Suedia şi Finlanda: fac parte din Consiliul Arctic datorită unor segmente 

limitate de graniţă cu zona arctică. Poziţia agresivă a Rusiei le împinge tot mai 

mult către o cooperare accentuată cu NATO. 

 SUA: accesibilitatea tot mai mare a Oceanului Îngheţat deschide un nou 

front strategic  dinspre Asia către SUA, front de care profita nu numai Rusia, dar 

şi China şi Coreea de Nord, ţări care au rachete balistice. Acţiunile SUA în zona 

arctică se desfăşoară în baza Strategiei Arctice a Gărzii de Coastă (2013). Aceasta 

presupune planuri şi investiţii pentru planificare strategică, operaţii specifice şi 

pregătire, instalarea de senzori, comunicaţii strategice, facilităţi portuare şi de 

salvare – evacuare.  Ceea ce lipseşte deocamdată, în opinia autorului, este 

prezenţa unui efort naţional concertat. 

 Ca o concluzie generală se poate constata avantajul net al Rusiei faţă de 

toate celelalte ţări arctice pe toate palierele: geopolitic, conceptual, al acţiunilor 

concrete în teren şi al atitudinii faţă de zona arctică (ruşii se consideră un popor 

arctic). Este suficient să ne raportăm la numărul spărgătoarelor de gheaţă aflate în 

dotarea forţelor navale ale ţărilor adiacente Oceanului Îngheţat: Rusia-30 (din care 
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7 sunt cu propulsie nucleară); Finlanda - 7; Suedia - 7;  Danemarca - 4;  Canada - 

6; SUA - 3; Norvegia - 1; China - 3 (nu este membră a Consiliului Arctic). 

 Pericole ce decurg din folosirea abuzivă a zonei arctice: 

 Putem vorbi de o ameninţare reală la adresa echilibrului natural pe 

Pământ. De câte ori temperatura Pământului se ridică cu un grad, la Polul Nord 

aceasta se măreşte cu cinci grade din cauza emanaţiilor de gaz metan.   

 Un alt motiv de îngrijorare globală este acela al emisiilor de carbon în 

atmosferă. Se estimează că aproximativ 1.000 de gigatone de carbon vor fi 

eliminate în atmosferă (deocamdată 550 gigatone deja sunt prezente în atmosfera 

terestră). 

 Militarizarea Nordului,  fără a lua în calcul un conflict militar, de 

asemenea va avea efecte negative asupra mediului arctic. Se discută despre trei 

posibile căi de abordare a zonei: zonă de cooperare; zonă de competiţie sau zonă 

de conflict. Conform calculului probabilităţilor, cea mai bună şi cea mai proastă 

posibilitate se exclud, deci ar putea fi varianta de mijloc. Răspunsul va fi dat de 

modul în care vor fi echilibrate interesul naţional cu cel comun.   

 MAREA PROSCRISĂ – oceanul ca scenă a criminalităţii: Oceanul 

Planetar a devenit deja un loc foarte aglomerat, iar relele comportamente pe care 

le constatăm pe uscat se manifestă şi pe mare, cu atât mai pregnant cu cât pot fi 

făcute pe ascuns, fără teamă de sancţiuni, uneori chiar cu protecţie. Fără a intra în 

prea multe amănunte, voi enumera fărădelegile ce se petrec pe întinsul apelor: 

pirateria (nordul Africii, Golful Guineei, coasta Somaliei, Strâmtoarea Malacca, 

Marea Chinei de Sud, M. Caraibelor, Golful Persic, nordul M. Arabice); traficul 

de narcotice şi arme; pescuitul ilegal; contrabanda; traficul de sclavi; încălzirea 

globală ce determină creşterea nivelului mărilor şi a acidităţii apei, precum şi 

alterarea traseelor migratorii ale peştilor şi păsărilor; poluarea (inclusiv 

radioactivă şi chimică) accentuată de  construirea de mari zone urbane în imediata 

apropiere a mărilor. 

 AMERICA ŞI OCEANUL – o strategie navală pentru secolul XXI: cu 

cei 133.000 Km. de coastă, cu calitatea porturilor sale, a şantierelor navale şi 

caracteristicilor populaţiei legate de abilitatea de a face comerţ pe mare, SUA este 

o putere maritimă. Pentru a-şi păstra poziţia dominantă pe mare, autorul sugerează 

o serie de măsuri: 

 1. Să menţină o proporţie rezonabilă între marina comercială, cea militară, 

şantierele navale; calitatea porturilor; 

 2. Marina să asigure comerţul liber (95% din comerţul mondial se face pe 

mare) şi promovarea intereselor politice americane;  

 3. Să edifice un sistem puternic, stabil de alianţe şi parteneriate; 

 4.  Să acorde atenţie sporită dezvoltării mijloacelor de luptă submarină, 

care poate deveni în viitor un element dominant al strategiei navale; 

 5. Să perfecţioneze sistemul de comanda şi contro integrat al categoriilor 

de forţe armate şi să standardizeze muniţiile folosite; 

 6. Atenţie specială trebuie acordată informaţiilor, comunicaţiilor şi 
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războiului cibernetic; 

 7. Integrarea sistemelor fără personal în mediul marin de luptă; 

 8. Atenţie deosebită trebuie acordată zonei Indo - Asia – Pacific care în 

prezent se află în plină expansiune. Adoptarea doctrinei anti-acces / zonă de 

interdicţie (A2-AD) şi a mijloacelor de implementare a acesteia poate duce la  

limitarea accesului maritim global de care beneficiază SUA, ceea ce ar crea un 

mediu propice pentru apariţia de noi ameninţări statale şi non-statale. Pivotul 

american în Pacific este important, dar aceasta nu trebuie să ducă la diminuarea 

rolului Europei de prim aliat al SUA. 

 9. Pentru SUA nevoia de a fi o putere maritimă este acum mai mare decât 

oricând. În prezent dispune de aproximativ 350 nave de luptă împărţite în 12 

grupuri de luptă de portavion. Această organizare răspunde deocamdată la 

imperativele prezentului, dar pentru viitor conducerea Marinei SUA trebuie să se 

gândească la o sporire a mijloacelor. Astfel se poate avea în vedere înfiinţarea 

unei noi flote pentru Oceanul Indian şi una pentru Oceanul Îngheţat. De 

asemenea, amiralul Stavridis  consideră necesară înfiinţarea unei flote special 

pentru acţiuni cibernetice.    

 10. Marina americană va trebui să acţioneze pentru echilibrarea raportului 

de forţe în Oceanul Îngheţat, ceea ce presupune achiziţionarea sau închirierea a 

cel puţin 4 spărgătoare de gheaţă de putere mare şi 4 medii. 

 

 CONCLUZII 

 1. De ce am ales această carte pentru a o prezenta în acest număr al 

revistei Dincolo de Orizonturi?  

 În primul rând fiindcă este o carte de geopolitică, cu precădere despre 

influenţă decisivă a mărilor pentru tot ce însemnă activitate umană, începând cu 

lupta armată şi terminând cu alimentaţia. În al doilea rând fiindcă este o carte 

foarte bine scrisă, care preferă să nu spună nu lucru decât să-l cosmetizeze. În al 

treilea rând fiindcă este o carte din care cei care ne conduc destinele ar avea multe 

de învăţat, mai ales în privinţa apărării intereselor naţionale. În al patrulea rând 

fiindcă ne ajută să înţelegem de ce anumite lucruri s-au întâmplat într-un anumit 

mod şi nu în altul. Şi, în sfârşit, fiindcă ne ajută să înţelegem că destinul nostru ca 

popor încă se afla sub semnul meşterului Manole, adică ce construim astăzi 

trebuie să dărâmăm mâine.   

 2. O altă concluzie este acea că SUA poate fi extrem de darnică atunci 

când are interese. Reiese clar din modul de implicare în favoarea aliaţilor sau 

partenerilor din Asia în condiţiile crizei rachetelor Coreei de Nord. Restricţiile de 

export a unor categorii de armamente au dispărut, investiţiile au venit, avantajele 

pentru beneficiari apar rapid. Nu mă refer neapărat la ţări precum Japonia, Coreea 

de Sud sau Israel, ci la altele ca de exemplu Vietnam. Gândirea  politică 

pragmatică a SUA mi se pare admirabilă. Nu cred că politicienii americani sunt  

naivi şi cred că amintirile trecutului pot fi şterse din mintea popoarelor, dar ştiu că 

uneori interesele pot fi mai  importante decât sentimentele.  
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 3. Istoric, SUA ne oferă unele din cele mai clare şi lămuritoare exemple de 

operaţiuni sub „steag fals”. Astfel, s-a spus că războiul cu Spania a început 

datorită unui act de sabotaj executat de marinarii spaniole asupra USS Main. 

Cercetările ulterioare au dovedit că nava s-a scufundat în urma unei explozii în 

sala cazanelor sau la o magaziei de muniţii. Chiar mai evident este exemplul 

privind înfiinţarea unui stat nou, Panama, rupt din Columbia, numai pentru a avea 

controlul asupra Canalului Panama ce urma a fi construit.   

 Putem numi aceasta cinism, viziune politică sau promovarea interesului 

naţional pe termen lung. Oricare se potriveşte dar  justificarea este aceiaşi: 

interesul naţional. 
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