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 Dacă vă simţiţi copleşiţi şi derutaţi de situaţia globală dificilă, sunteţi 

absolut îndreptăţiţi. Procesele globale au devenit prea complicate ca să le mai 

înţeleagă o singură persoană. Atunci cum puteţi să cunoaşteţi adevărul despre 

lume şi să evitaţi să cădeţi victimă propagandei şi dezinformării? 

Yuval Noah Harari 

 Poţi să-i păcăleşti uneori pe toţi şi poţi să-i păcăleşti mereu pe unii, dar 

nu poţi să-i păcăleşti mereu pe unii. 

Abraham Lincoln 
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E D I T O R I A L 
 

 Mărturisesc că de-a lungul anilor am citit şi am asistat la numeroase 

prelegeri sau simpozioane ce aveau ca temă încălzirea globală, degradarea 

mediului, schimbările climatice etc. dar nu am simţit niciodată o îngrijorare 

deosebită. Mă gândeam că Pământul a mai trecut prin astfel de perioade şi 

că întotdeauna a avut propriile mijloace de reglaj, de autoechilibrare. 

 Se pare că am greşit grav. Faptul că am greşit eu nu înseamnă mare 

lucru, dar au greşit liderii marilor puteri ale lumii, cei în mâinile cărora a 

stat întotdeauna soarta popoarelor şi care deocamdată nu par să aibă soluţii 

pentru cea mai mare ameninţare, alături de războiul nuclear, la adresa vieţii 

pe Pământ. 

 Omul a reuşit să destabilizeze biosfera globală în multiple forme: 

luăm tot mai multe resurse din mediul înconjurător; producem tot mai multe 

deşeuri care nu pot fi integrate rapid în mediu şi astfel otrăvim şi modificăm 

compoziţia solului, a apei şi a atmosferei etc. Ca urmare a acestei agresiuni 

ecologice, habitatele se degradează, specii de plante şi animale dispar. Cele 

mai mediatizate exemple sunt distrugerea masivă a pădurii tropicale 

amazoniene şi a Marii Bariere de corali din Oceanul Pacific, dar exemplele 

sunt tot mai multe şi de o gravitate tot mai mare. 

Spre deosebire de războiul nuclear, care este o ameninţare imediată de care 

toate ţările sunt conştiente, schimbarea climatică este o ameninţare de 

durată. Chiar dacă manifestările ei sunt deja vizibile şi înţelegem potenţialul 

de pericol ce îl reprezintă, ea nu este totuşi imediată. Avem impresia că mai 

avem timp. 

 Această percepţie este o cursă. Nu mai este niciun secret pentru 

nimeni că emisia gazelor de seră (vapori de apă, dioxid de carbon, metan şi 

ozon rezultate, în principal, din arderea de cărbuni, petrol şi gaz) determină, 

în ritm accelerat, schimbarea climei pe Pământ. Specialiştii sunt de părere 

că dacă nu vom reduce drastic emisia gazelor de seră în următorii 20 de ani, 

temperaturile globale medii vor creşte cu peste 2
0
C ceea ce va determina 

extinderea deşertului, dispariţia calotei glaciare arctice, creşterea nivelului 

apelor oceanului planetar, înmulţirea fenomenelor meteorologice extreme şi 

chiar secarea apelor unor fluvii. La rândul lor, aceste schimbări vor perturba 

producţia agricolă, vor fi inundate insule şi oraşe de coastă, vor genera 

valuri de imigraţie şi confruntări violente. 
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 Dar, ca să fiu şi mai convingător voi prezenta câteva situaţii recente, 

unele petrecute în prima jumătate a anului 2019, care nu pot decât să 

sporească îngrijorarea. 

 În Oceanul Pacific efectele încălzirii globale deja capătă aspecte 

dramatice. Datorită creşterii nivelului apelor oceanelor, multe insule sau 

zone de ţărm sunt direct ameninţate cu dispariţia. Unele insule deja au 

dispărut. Acest pericol a determinat statele insulare să-şi unească vocile şi 

să încerce să conştientizeze lumea că pericolul este iminent. Astfel, în 

cadrul Forumului Insulelor Pacificului (PIF) desfăşurat, anul acesta (2019) 

în statul insular Tuvalu, s-au propus inclusiv măsuri politice împotriva 

principalelor ţări vinovate de degradarea mediului în zona Oceanului 

Pacific. Au fost propuneri făcute de reprezentanţii ţărilor ameninţate de 

dezastrul ecologic de a-şi reduce relaţiile tradiţionale pe care le au cu 

principalele ţări poluatoare regionale, Australia şi Noua Zeelandă, dacă 

guvernele acestora nu vor acţiona credibil pentru reducerea emisiilor de 

CO2 în atmosferă. 

 Primul ministru al ţării gazdă a precizat în discursul său că Tuvalu a 

pierdut deja două insule (din cele nouă), care au fost înghiţite de apele în 

creştere ale oceanului. De asemenea, reprezentanţii altor state insulare 

precum Kiribati, Fiji şi Solomon au afirmat că ajutoarele financiare 

asigurate de Australia nu pot înlocui măsurile concrete ce se impun 

(Australia a oferit 338 milioane USD pentru ameliorarea situaţiei insulelor, 

dar nu a luat nicio măsură de reducere a poluării apelor oceanului). 

 La forum au participat ca observatori şi reprezentanţi ai principalilor 

actori regionali (China, SUA, Australia, Noua Zeelandă). Deocamdată se 

vorbeşte mult, acţiunile concrete sunt timide şi nu există o unitate de 

abordare a acestei ameninţări. 

 Dacă ne apropiem de zona noastră geografică ne atrage atenţia 

pericolul în care se află oraşul egiptean Alexandria. Acest oraş construit de 

Alexandru Macedon la Marea Mediterană, în apropierea Deltei Nilului, 

acum mai bine de 2000 de ani, a supravieţuit invaziilor, incendiilor, 

cutremurelor şi acum este în pericol de a fi înghiţit de apele mării datorită 

încălzirii globale şi topirii calotei glaciare. Astăzi Alexandria este al doilea 

oraş ca mărime şi importanţă din Egipt şi, de data aceasta, invadatorii sunt 

apele mării în continuă creştere. Poziţia sa geografică de oraş de coastă, 

înconjurat din trei părţi de Marea Mediterană îl face vulnerabil faţă de 

creşterea nivelului apelor mării. Acest lucru este deja vizibil. Multe din 

faimoasele sale plaje sunt supuse unei eroziuni accentuate. 

 Experţii din cadrul ONU care se ocupă de monitorizarea 

schimbărilor globale au avertizat că nivelul apelor va creşte cu 28 - 98 cm 
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până în anul 2100, ceea ce va avea urmări serioase asupra oraşelor de 

coastă, deltelor şi aşezărilor situate la nivelul mării planetare. În aceste 

condiţii, Alexandria, Delta Nilului şi împrejurimile s-au scufundat deja cu 

aproximativ 1,8 mm anual până în anul 1993, în următorii 20 de ani apele 

mării au mai crescut cu 2,1 mm anual, iar după 2012 creşterea s-a accentuat 

ajungând la 3,2 mm anual, suficient ca fundaţiile clădirilor să fie în pericol 

de distrugere. Un studiu efectuat în anul 2018 arată că până în anul 2050, 

734 km
2 

din Delta Nilului vor fi inundaţi, iar până la sfârşitul secolului, 

peste 2.660 km
2
 vor dispare sub ape. 

 Aceasta însemnă că aproximativ  5,7 milioane de locuitori vor trebui 

să fie redislocaţi.  

 Un alt atentat la mediu, petrecut recent, care nu ne poate lăsa 

indiferenţi şi despre care nimeni nu prea vorbeşte, este incendiul de păduri 

din Siberia care a dus la moartea a 25 de persoane şi la distrugerea a peste 

10.000 de gospodării. Conform comunicatului ONU norul de fum rezultat 

din incendiu a acoperit o suprafaţă mai mare decât cea a Uniunii Europene. 

În momentul în care scriu aceste rânduri incendiul este departe de a fi stins 

de factorii responsabili din Federaţia Rusă, dar preşedintele Putin, cu 

mândrie patriotică, a respins ajutorul oferit de SUA. 

 Dacă luăm în consideraţie şi incendiile devastatoare ce au cuprins 

pădurea amazoniană, pădure ce asigură 20% din oxigenul planetei, peisajul 

catastrofei planetare este şi mai mare. În pofida mobilizării masive de forţe 

umane şi materiale făcută de autorităţile braziliene, dar şi a ajutorului 

promis de ţările G7, după aproape o lună de la izbucnirea sa incendiul nu 

este încă controlat, mai mult, acesta se extinde şi către vecinii Braziliei. 

 De parcă incendiul din pădurile siberiene, amazoniene, dar şi din alte 

ţări, nu ar fi de ajuns pentru degradarea mediului, în august 2019 mai 

asistăm la un incident, de data aceasta nuclear, care a avut loc la frontiera 

nordică a Rusiei, la Marea Albă, în perimetrul poligonului de testare a 

armamentului nuclear naval de la Nionaska. Autorităţile de la Moscova au 

ţinut secret multă vreme datele care ar fi putut face lumină în acest incident. 

Ulterior, când lucrurile au început să fie mai transparente, mai ales ca 

urmare a informaţiilor furnizate de structurile internaţionale de 

monitorizare, s-a ajuns la concluzia că nu a fost o explozie nucleară, ci un 

incident. Acest incident s-a soldat cu moartea a cinci specialişti în 

tehnologie nucleară şi creşterea nivelului de radiaţii în zona respectivă de 5 

ori. Evacuarea populaţiei din localităţile apropiate, iniţial ordonată, ulterior 

a fost contramandată. 

 Dacă tot am scris de incidentele recente care au contribuit la 

degradarea mediului înconjurător, ceea ce înseamnă de fapt degradarea 
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aerului, apei şi hranei, pentru completarea tabloului general mai pot aduce 

câteva date statistice legate de specificul climatic al anului 2019. Vara 

acestui an se pare că este cea mai călduroasă din ultimii 2.000 de ani, în 

care nivelul de CO2 în aer s-a ridicat la cel mai mare nivel din ultimii 3.000 

de ani. 

 Valurile de căldură, pe care le-am simţit şi pe propria noastră piele, 

nu au cruţat nici nordul arctic, bine cunoscut pentru temperaturile sale joase 

(în cel mai nordic punct din Canada s-au înregistrat temperaturi de +21
0
C). 

Conform datelor publicate de Organizaţia Meteorologică Mondială (World 

Meteorological Organisation –WMO), cu valuri de căldură excesivă şi 

nespecifică s-au confruntat Europa, Australia, America de Sud, America de 

Nord, Asia (Rusia, India, Pakistan), Orientul Mijlociu etc. 

 De asemenea au fost publicate documente ce evidenţiază faptul că pe 

Pământ temperatura creşte într-un ritm şi cu o uniformitate ce nu au mai 

fost întâlnite în ultimii 2.000 de ani. 

 Faptul că situaţia este gravă nu cred că trebuie să mai demonstrez. 

Oricum, pentru cei interesaţi de mai multe informaţii există o literatură 

întreagă care tratează acest subiect pe larg. 

 Ce este de făcut? 

 Răspunsul scurt ar fi acela ca politicienii să înceapă să asculte şi de 

oamenii de ştiinţă, nu numai de reprezentanţii marilor industrii. 

 Deocamdată asistăm doar la învinuiri reciproce, mai mult cu nuanţe 

politice decât cu utilitate practică. SUA învinuieşte China că industria sa 

este poluantă datorită folosirii energiei produse prin arderea cărbunelui; 

China dă vina pe SUA că este cel mai mare poluator al lumii şi toţi critică 

SUA pentru faptul că s-a retras din Acordul de la Paris privind protecţia 

mediului. 

 Concluzia este că indiferent cât de mare şi puternică este o ţară, fără 

participarea tuturor statelor, nu se va putea realiza nimic în această privinţă. 

Aceasta este o problemă globală care trebuie rezolvată global. 

 Departe de mine de a încerca să promovez ideea necesităţii unei 

conduceri universale de către un guvern global. Nici nu-mi place ideea, nici 

nu cred că este posibil aşa ceva, dar atunci când este vorba de climă, ţările 

pur şi simplu nu mai sunt suverane, nici cele mari nici cele mici. 

 

 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 
 

CALEIDOSCOP GEOPOLITIC 

 

Gl.mr. (r) Gheorghe NICOLAESCU 

 

 Stau şi mă gândesc, cu destulă amărăciune, 

recunosc, pe cine mai interesează astăzi 

GEOPOLITICA. Cei care  în mod natural ar trebui 

să nu poată dormi fără să nu fie puşi la punct cu 

ultimele analize de ordin geopolitic, şi am în vedere 

seniorii din sfera guvernării, apărării şi securităţii 

naţionale etc. se complac în iniţiative, decizii sau 

confruntări fără nici un orizont. Pe de altă parte, 

toţi cei care într-un fel sau altul încearcă să 

descifreze sensurile analizelor geopolitice 

organizează sau/şi participă la simpozioane, mese 

rotunde, comunicări ştiinţifice din care rezultă 

tomuri de materiale şi concluzii pe care nu le mai vede nimeni 

NICIODATĂ. 

  O ţară ca ROMÂNIA, care ar trebui să se ocupe cu precădere de 

propriul interes de securitate şi care dispune de personalităţi capabile de o 

analiză geopolitică pertinentă, absolut trebuincioasă factorilor de decizie 

din sfera guvernării îşi risipesc eforturile, talentul şi cunoştinţele pe 

subiecte care poate, în esenţa lor, sunt interesante, dar care au prea puţină 

valoare de întrebuinţare când vine vorba de politica noastră internă şi 

externă.  

 Din punct de vedere geopolitic, vara lui 2019 a fost în plan global 

dezamăgitoare pentru analişti şi observatori, dar nu numai pentru ei, ci şi 

pentru opinia publică. Se pare că până şi temperaturile excesive din vara 

aceasta, cauzate, zice-se, de fenomenul încălzirii globale, au contribuit la 

diminuarea interesului pentru scena geopolitică şi geostrategică, atât 

europeană cât şi globală. Evenimentele care au avut loc în această perioadă 

au început ca un foc bengal şi s-au sfârşit în uitare, fără rezultate palpabile. 

  În Statele Unite, preşedintele Donald Trump se confruntă din ce în 

ce mai mult cu un val de contestaţii cărora administraţia se străduieşte să le 

facă faţă. Dialogul cu Coreea Comunistă s-a pierdut în uitare şi imediat 
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după seria de întâlniri americano-nord-coreene la nivel înalt, coreenii 

experimentează o altă rachetă cu rază mare de acţiune. Dosarul nord-

coreean rămâne deschis iar progresele se regăsesc numai în declaraţiile 

politicienilor. 

 O fi miopie sau neputinţă? 

 Confruntarea dintre SUA, cu principalii săi aliaţi (Marea Britanie, 

Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite) şi Iran, cu sprijinitorii săi 

nemijlociţi (Siria, Hezbollah, rebelii yemeniţi houthi) sau conjuncturali 

(Rusia, Turcia) se acutizează, căpătând inclusiv aspecte de confruntare 

militară. Se vorbeşte despre posibilitatea unui conflict militar pe care nici 

una din părţi nu o doreşte. Opinia publică mondială se aşteapta ca soluţia să 

apară în urma unei posibile întâlniri dintre preşedintele SUA, Donald 

Trump şi al Iranului, Hassan Rohani, la Adunarea Generală a ONU de la 

New York (23-26.09.2019). Până la urmă posibila discuţie dintre cei doi a 

devenit imposibilă, în parte datorită evenimentelor de securitate recente din 

zona Orientului Mijlociu, dar şi a poziţiilor dure adoptate de părţi. Atenţia 

de care s-a bucurat delegaţia iraniană la Adunarea Generală a ONU a fost 

generată tot de inconsecvenţa liderilor americani: întâi ministrului de 

externe iranian i s-a retras dreptul de a călători în SUA, după care i s-a 

acordat viza de intrare;  Secretarul de Stat american, M. Pompeo, a declarat 

că atacul asupra instalaţiilor petroliere ale Arabiei Saudite sunt „un act de 

război”, cu trimitere directă la Iran; poziţia liderilor iranieni privind 

imposibilitatea unui dialog politic cu SUA atât timp cât sancţiunile 

economice nu sunt ridicate; ambiguitatea privind eventuala întâlnire dintre 

cei doi preşedinţi; declaraţia surprinzătoare a lui Hassan Rohani prin care 

îşi anunţă intenţia de a prezenta în cadrul Sesiunii ONU a unui plan de 

securitate pentru „Golful Persic (Strâmtoarea Ormuz şi Marea Omanului)”. 

 Concluzionând, putem afirma că modul în care va evolua criza 

americano-iraniană , ne va da o imagine mai clară asupra strategiei politice 

a SUA, hotărârii clasei politice americane de a o implementa, dar şi a 

configuraţiilor viitoarelor alianţe politice şi militare. 

 Oscilaţiile geopolitice care s-au manifestat în ultima decadă în 

politica externă a Washingtonului, lipsa de consecvenţă şi caracterul 

tranzacţional cu care au fost abordate relaţiile cu partenerii şi aliaţii 

tradiţionali, au erodat într-o oarecare măsură poziţia SUA. Acest ultim 

aspect a fost evident în fricţiunile şi lipsa de unitate în privinţa unor 

abordări politice la nivelul relaţiilor euro-atlantice. 

 Marea Britanie nu a avut timp să se bucure prea mult de binefacerile 

acestei veri. Neînţelegerile pe tema Brexit-ului s-au finalizat în căderea 

guvernului condus de Theresa May, în locul acesteia fiind nominalizat 
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Boris Johnson, unul dintre adepţii importanţi ai ieşirii ţării din Uniunea 

Europeană, cu sau fără semnarea unui acord. Numai că lucrurile nu s-au 

dovedit deloc simple. 

 În primul rând, B. Johnson nu a reuşit încă să aducă opoziţia, nu să-l 

sprijine, ci măcar să nu i se opună. În al doilea rând, cercurile 

independentiste din Regatul Unit (am aici în vedere Irlanda de Nord şi chiar 

Scoţia), par să tulbure din ce în ce mai mult visul de a „scăpa” de „chingile” 

Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, Boris Johnson se vede tot mai 

hotărât contracarat de liderii europeni, care nu discută ieşirea Marii Britanii 

din UE fără un acord negociat sub toate aspectele, ceea ce trebuie să 

recunoaştem, ar fi în avantajul tuturor europenilor. Numai că B. Johnson – 

copia europeană a lui Donald Trump, sprijinit constant de acesta din urmă 

în demersul de ieşire „oricum” din UE - nu are nici cea mai vagă intenţie de 

a negocia Brexit-ul. 

 Rămâne doar să ne imaginăm ce se va întâmpla. 

 În Franţa, preşedintele Macron, chiar fără prea multe atuuri, face 

totuşi cărţile, mai ales în ideea viitorului mandat al conducerii UE. Acest 

lucru, până la un punct, este de înţeles atât timp cât Parisul doreşte să-şi 

impună cât mai mult influenţa politică în UE. Deocamdată, problemele 

interne spinoase, ca să nu spunem grave cu care conducerea franceză se 

confruntă, nu lasă prea mult spaţiu de manevră lui Macron. 

 Brexit-ul ar putea avea atât  avantaje cât şi dezavantaje pentru 

Franţa, căreia nu-i va mai rămâne decât un singur rival redutabil – 

Germania. Spectrul unei recesiuni economice ar putea afecta ambele ţări în 

egală măsură, iar agenda politică va presupune rezolvarea problemelor 

legate de inflaţie şi recesiune economică concomitent cu cele privind 

emigraţia, schimbările climatice, protecţia mediului şi nu în ultimul rând, 

securitatea europeană. 

 Situaţia din Orientul Mijlociu a rămas şi în prima jumătate a anului 

2019, la care facem referire în acest text, la fel de complicată şi de 

explozivă. S-au mai potolit lucrurile în Siria unde Turcia, Rusia şi Iranul 

încearcă să negocieze cu toate forţele implicate în războiul civil sirian un 

acord de încetare a ostilităţilor, SUA şi-a trădat încă o dată aliaţii kurzi în 

folosul Turciei, iar forţele ISIS au fost deocamdată reduse la tăcere. 

 În acest timp, ţările din linia întâi primitoare de emigranţi din zonă 

(Italia, Turcia, Grecia) încearcă rezolvarea unei situaţii care devine din ce în 

ce mai preocupantă şi cu potenţial destabilizator la nivel social. 

 Ceva mai la Sud-Est de această potenţială zonă de conflict, Israelul 

este hotărât, se pare, să procedeze la o nouă acţiune militară pentru a pune 

capăt mişcărilor de protest ale populaţiei palestiniene din Fâşia Gaza, ce au 
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avut un caracter continuu din momentul recunoaşterii Ierusalimului drept 

capitală a Israelului până în prezent. 

 Dacă analizăm atent întregul eşichier geopolitic din zona Orientului 

Mijlociu se pot constata unele schimbări, dintre care cele mai multe nu sunt 

cele anticipate de filozofia politică de remodelare a Orientului Mijlociu 

iniţiată, în anul 2006, de fostul Secretar de Stat american, Condoleezza 

Rice. Marea majoritate a societăţilor tradiţionaliste din Orientul Mijlociu, 

fără o cultură democratică, nu au putut fi reorientate după dorinţele 

occidentale. Chiar dacă acest lucru ar fi fost posibil, timpul necesar pentru 

transformare trebuie calculat în generaţii şi în eforturi umane şi materiale 

imposibil de evaluat. 

 Pentru a înţelege haosul actual din această regiune nu este lipsit de 

interes să facem un scurt recurs la memorie privind apariţia acestui 

experiment. 

 Remodelarea Orientului Mijlociu sau „Noul Orient Mijlociu” a fost 

un proiect comun promovat de SUA şi Israel, făcut cunoscut în iunie 2006, 

în timpul crizei din Liban. Conform acestui proiect geopolitic, un oarecare 

Ralph Peters, locotenent-colonel în rezervă şi profesor la National War 

Academy, a întocmit o hartă regională a Orientului Mijlociu, folosită ca 

material de studiu în cadrul programelor de perfecţionare a cadrelor militare 

şi pentru ofiţerii superiori din Colegiul de Apărare al NATO, dar şi pentru 

studenţii din cadrul National War Academy din SUA. Această hartă era un 

răspuns la harta aleatorie întocmită, în funcţie de interesele din epocă ale 

marilor puteri, fără a se ţine cont de aspiraţiile şi coeziunea populaţiilor sau 

popoarelor a căror soartă se decidea. Cu alte cuvinte, este vorba de o 

redesenare a frontierelor din Orientul Mijlociu, care propune 

„dezmembrarea statelor artificiale şi crearea altora noi”. Ulterior acestui 

proiect i s-au adus unele completări privind impulsionarea unor 

transformări democratice de tipul: pluralism politic, presă liberă, egalitate 

între sexe etc. 

 Efectul imediat a fost „Primăvara Arabă”. Efectul mediu şi lung a 

fost: radicalizarea politică, întărirea forţelor extremiste (în Egipt, Frăţia 

Musulmană a ajuns la putere prin vot democratic şi pentru eliminarea ei a 

fost necesară sprijinirea luării puterii de către Armată) şi ceea ce este mai 

rău, lideri apropiaţi de SUA au fost îndepărtaţi de la putere. 

 Până la urmă, rezultatul iniţierii acestui test (unii analişti politici 

afirmă că niciodată această teorie nu a fost pusă în practică), dar şi al altor 

acţiuni neinspirate ale liderilor de la Washington (războiul din Irak, lipsa de 

viziune politică după obţinerea victoriei militare ceea ce în final a dus la 

apariţia ISIS etc.), a fost, pe de o parte apariţia unor suspiciuni în rândul 
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aliaţilor regionali ai SUA privind capacitatea şi voinţa acesteia de a le 

asigura protecţia promisă şi pe de altă parte a transforma Iranul într-o putere 

regională capabilă, după cum se vede, să ameninţe interesele americane din 

zonă.  

 Rămâne de văzut care vor fi următorii paşi şi ce mai poate fi 

recuperat după ce Rusia a revenit în Orientul Mijlociu, iar Turcia aspiră 

către un rol de jucător independent, promotor al propriilor interese naţionale 

în zonă. 

 Afganistanul nu se dezminte în ceea ce priveşte îndârjirea cu care se 

opune trupelor NATO prezente în această ţară, concomitent cu iniţierea 

unor negocieri de pace purtate nu între SUA şi guvernul afgan legitim de la 

Kabul ci între talibani şi SUA. 

 În prezent negocierile de pace cu talibanii au fost sistate ca urmare a 

unei serii de atacuri ale acestora asupra forţelor multinaţionale, atacuri 

cărora le-au căzut victime, din nefericire, şi militari români. Aceasta este 

mai curând o pauză tactică fiindcă dorinţa Washingtonului de retragere a 

trupelor din Afganistan, eventual cu menţinerea unui mic contingent 

militar, este evidentă. 

 În contextul afgan sunt două evoluţii interesante care merită a fi 

subliniate. Prima se referă la prezenţa în China a unei delegaţii de talibani. 

Aceasta a purtat discuţii cu membrii conducerii politice de la Beijing. 

Detalii despre subiectele abordate şi rezultatele discuţiilor nu se cunosc 

încă, dar se pot bănui. Cea de-a doua tendinţă este mult mai interesantă 

fiind vorba de constituirea unui nou partid politic condus de fiul eroului 

rezistenţei afgane împotriva ocupaţiei ruseşti şi a talibanilor, conducătorul 

Alianţei Nordului, Ahmad Shah Massoud. Semnificaţia acestui eveniment 

poate fi aceea că SUA a identificat o personalitate cu un puternic impact 

asupra populaţiei afgane şi mai ales asupra paştunilor, care ar putea fi 

transformată într-o forţă redutabilă ce, cu sprijin american, ar putea câştiga 

viitoarele alegeri şi, ulterior, ar duce la eliminarea talibanilor din ecuaţia 

politică afgană. 

 Speculând puţin, am putea chiar lega cele două evenimente 

prezentate mai sus. 

 Federaţia Rusă continuă să-şi etaleze caracteristicile de mare putere 

globală. 

  Ţarul Putin se gândeşte la un nou mandat de preşedinte şi caută 

soluţii care să-i dea acel iz de legalitate de care are nevoie. Proiectul său 

imperial are nevoie de încă un mandat, şi se pare că alipirea Republicii 

Belarus la Federaţie şi crearea unui nou stat nu este chiar o fantasmagorie. 

 Pe de altă parte, sunt indicii că opoziţia civică din ţară se întăreşte. 
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Chiar dacă eliminarea fizică a unor lideri de opinie sau politici din cadrul 

opoziţiei continuă să se producă prin folosirea învechitelor metode ale 

poliţiei politice, presiunea opiniei publice interne şi internaţionale creşte pe 

măsură ce trece timpul. Asta nu înseamnă că „ţarul” Putin, cu sprijinul 

serviciilor secrete, al complexului militaro-industrial şi al oligarhiei 

financiare bazate pe resursele energetice, nu va avea câştig de cauză şi în 

obţinerea viitorului mandat. 

 În ceea ce priveşte relaţiile cu Donald Trump, dar şi cu Uniunea 

Europeană, situaţia rămâne neschimbată. 

 Germania pare mai mult preocupată de rezolvarea problemelor de 

politică internă şi mai puţin de soarta Brexit-ului, de exemplu. 

 Angela Merkel îşi încheie mandatul însă pe agenda de lucru a 

cancelarului rămân o serie de probleme care vor trebui măcar clarificate, 

dacă nu rezolvate: 

 - statutul imigranţilor; 

 - măsurile pentru contracararea unei posibile viitoare crize 

economico-financiare; 

 - apărarea comună europeană; 

 - statutul şi rolul NATO în viitor; 

 - perspectiva relaţiilor euroatlantice ş.a.m.d. 
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REPUBLICA MOLDOVA 

ÎNTRE INTERESELE GEOSTRATEGICE ALE OCCIDENTULUI ȘI 

ALE FEDERAŢIEI RUSE 

 

Gl.mr.(r) ing. Teodor PALADE 

 

 Prin ochii presei autohtone moldovene, ai 

mass-media interne românești și din perspectiva 

presei internaționale, Moldova de peste Prut se 

vede ca fiind un stat mic, eterogen, suferind de 

vechi și mai noi tendințe secesioniste, măcinat de 

lupte politice interne și supus presiunii în 

continuă creștere exercitată de marile puteri 

interesate să-şi promoveze propriile interese. În 

spatele acestei imagini, un observator atent și 

imparțial descoperă un stat care încearcă, 

mobilizându-și toate forțele interne, să respire 

liber. Dar, în contextul politic, economic şi de securitate internaţional 

actual, supus globalizării dar și disputei acerbe pentru zonele de influență, 

pentru o țară mică precum Republica Moldova încercarea de a respira liber 

reprezintă deja un important factor de risc. De aceea, o asemenea 

îndrăzneală nu poate rămâne fără urmări vizibile cu ochiul liber sau ascunse 

atent sub mantia impenetrabilă a manipulării profesionale. Iată numai o 

parte dintre motivele pentru care strădania de a înțelege ce se întâmplă cu 

adevărat în Republica Moldova rămâne, pentru oricine încearcă, o tentativă 

temerară. 

 

 România și Republica Moldova. Surori, prietene sau numai 

vecine? 

 În România, a vorbi despre Moldova de peste Prut a devenit o modă. 

Vrea cineva să demonstreze cât de mare ar putea să fie România și nu este? 

Aduce în discuție Unirea şi şansele pe care ambele țări le-au ratat din cauza 

indeciziei sau a trădării ideei de „România Mare” de către conducătorii 

neocomuniști ai vremii. Dorește cineva să dovedească cât de mult iubește el 

stirpea românească și propășirea ei oriunde s-ar afla ea în lume? Deschide 

vorba despre frații moldoveni, despre cât am putea noi să-i ajutăm și cum 

nu o facem decât de fațadă. Intenționează cineva să acuze Rusia de amestec 

în treburile interne ale statelor vecine? Îți dă ca exemplu ceea ce se 

întâmplă în scumpa noastră soră mai mică, Moldova. 
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 Şi în Republica Moldova, discuțiile despre România sunt la ordinea 

zilei. După poziția mai mult sau mai puțin oficială a interlocutorilor, după 

orientarea politică sau după limba pe care o folosesc, cei care vorbesc 

despre România s-au confruntat fie cu admirația și injuria, fie cu delirul și 

coşmarul, fie cu expresia patriotismului adevărat sau cu dovada trădării de 

țară. 

 Desigur, realitatea istorică a 

legăturilor de sânge dintre cele două 

depășește cu mult percepţia simplistă de azi, 

ilustrată de confruntarea părerilor personale 

sau a intereselor politice de moment. În 

1812, după Războiul ruso-turc, prin Pacea de 

la București, Turcia ceda Rusiei ceea ce nu 

stăpânise cu adevărat niciodată: partea de Est 

a Voievodatului Moldova. Apărea, astfel, 

Gubernia Basarabia denumită, mai apoi, în 

1917, Republica Democratică 

Moldovenească (RDM) (fig.1). RDM a 

existat doar câteva luni, până în martie 1918, 

când Sfatul Ţării a votat ca teritoriul său să 

se alipească Regatului România, unire 

consfințită doi ani mai târziu prin Tratatul de la Paris (1920) și care a durat 

puțin peste două decenii. 

 În iunie 1940, urmare a Tratatului Ribbentrop-Molotov, trupele 

sovietice invadează și ocupă teritoriul fostei 

RDM. 

 Aproape imediat, în august 1940, 

URSS proclamă Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească (RSSM). Deși 

eliberată și readusă României de trupele 

române și germane în prima parte a celui de-

Al Doilea Război Mondial, odată cu 

sfârșitul războiului, RSSM revine Uniunii 

Sovietice unde rămâne până la destrămarea 

acesteia din urmă în anul 1991 (fig.2). 

 A doua independență este proclamată 

la 27 august 1991, când RSSM devine 

Republica Moldova. După numai câteva ore, 

Fig. 1 Republica Democratică 

Moldovenească(21.11.1917- 

27.03.1918) 

Fig. 2 
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noul stat este recunoscut de guvernul de la București. Acesta este momentul 

în care relațiile dintre cele două state încep să se dezvolte pe baze cu totul 

noi. 

 Pentru perioada cât a existat RSSM, parte integrantă a URSS, 

relațiile cu Republica Populară Română (RPR) devenită apoi, după 1965, 

Republica Socialistă România (RSR), s-au derulat prin intermediul 

Moscovei. „Se știe că raporturile dintre RSSM și RSR din întreaga 

perioadă a URSS erau conturate de relațiile politice dintre Moscova și 

București. De aceea, cooperarea cu partea română a cunoscut perioade de 

ascensiune, dar și de stagnare (...). Apropierea geografică, unele aspecte 

ce țineau de partea lingvistică și culturală care se remarcau între 

„moldovenii” din RSSM și românii din RSR, deranjau autorităţile, fapt 

care a condus la declanșarea unei adevărate campanii propagandistice 

împotriva „naționalismului român”, iar principalul scop era de a face din 

România un oponent ideologic și politic, poate mai periculos decât țările 

capitaliste și „imperialismul american”, considerate de către 

reprezentanții taberei comuniste ca fiind oponenții tradiționali”
1
 

 După anul 1991, având ca model reunificarea Germaniei, atât în 

tânăra Republică Moldova, cât și în la fel de tânăra Republică România 

apar puternice mișcări unioniste. Mai ales în Republica Moldova, opus 

entuziasmului valului unionist, se coagulează forțe antiunioniste, 

susținătoare ale independenței depline. Antiunioniştii argumentau atunci, ca 

şi acum, că R. Moldova are mai mult de câștigat din apropierea față de 

Federația Rusă. În timp, chiar unioniștii convinși și-au modificat aspirațiile. 

De la primordialitatea sentimentului de a se simți pe deplin români s-a 

alunecat numai spre dorința de a intra în Uniunea Europeană (UE) 

împreună cu România sau de a reuși mai ușor, ca purtători de pașaport 

românesc, să locuiască și să lucreze în spațiul UE. Spre exemplu, în 2006, 

numai 14% dintre moldovenii care intenționau să devină cetățeni români o 

făceau fiindcă se simțeau români. De șase ori mai mulți doreau cetățenia 

română doar pentru a avea posibilitatea să circule liberi în Europa. 

 Tot după anul 1991 relațiile politice, economice și militare dintre 

cele două țări au căpătat valențe noi, România devenind unul dintre 

principalii parteneri internaționali ai Republicii Moldova. Eforturi notabile 

economice, financiare și politice destinate apropierii și sprijinului 

Republicii Moldova au fost făcute de toate guvernele postdecembriste. 

Pentru anul 2017 spre exemplu, Guvernul României a aprobat cooperarea 

                                                           
1
 RELAȚIILE DINTRE RSR ȘI RSSM DIN PERIOADA 1945-1989, Teză de doctorat, Palamarja 

Olesea (Vrabie), Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava 
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cu Republica Moldova în 17 direcții importante și a acordat o subvenţie de 

550.000 euro în domeniul energiei
2
. 

 Având ca bază analiza de mai sus, răspunsul la întrebarea din titlu 

rămâne, încă, de actualitate. De ce? Fiindcă cele două sunt surori prin 

rădăcini, simțire și sânge, sunt prietene în funcție de circumstanțele politice 

de moment și rămân vecine atâta vreme cât vor fi separate de o graniță. 

 

 Interesele geostrategice și geopolitice ale Occidentului în raport 

cu Republica Moldova 

 Uniunea Europeană 

 Procesul de extindere al Uniunii Europene nu este încheiat. Intențiile 

de apropiere dintre UE și Republica Moldova sunt confirmate și 

concretizate în acțiuni concrete, vizibile și publice. De asemenea, dorința de 

a accede la UE a Republicii Moldova 

este evidentă, dar obstrucţionată 

periodic de orientarea unor partide 

politice spre Comunitatea Statelor 

Independente (CSI). Republica 

Moldova este membră fondatoare a 

CSI și, în același timp, membră activă 

a GUUAM, inițiativă regională care se 

opune sporirii influenței Federației 

Ruse în statele din fostul spațiu 

sovietic. 

 Cooperarea dintre UE și Republica Moldova a fost inițiată prin 

Acordul de Parteneriat și Cooperare (APC), semnat la 28.11.1994 și intrat 

în vigoare patru ani mai târziu, în iulie 1998. Domeniile de cooperare și 

consens sunt variate, acoperind ariile: politic, comercial, economic, juridic 

și cultural-științific. Nu este nominalizat domeniul de cooperare militar, R. 

Moldova păstrând statutul de țară neutră. 

 Relațiile dintre UE și R. Moldova au evoluat rapid: începând cu anul 

2004, R. Moldova a fost inclusă în Politica Europeană de Vecinătate a UE; 

din 2005 la Chișinău a fost instituită Delegația Uniunii Europene în 

Republica Moldova (practic, înființarea Ambasadei UE în R. Moldova); din 

2006 este acceptată ca membru cu drepturi depline a Procesului de 

Cooperare în Europa de Sud-Est; din 2009 participă la inițiativa 

                                                           
2
 „Consolidarea parteneriatului strategic între România şi Republica Moldova”, Ședința 

Guvernului României, 26.10.2016 

[3] George Damian, „NATO și Republica Moldova”, Timpul.md, 25.11.2010 

 
UE şi Republica Moldova 
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Parteneriatului Estic; din 2010 devine membru cu drepturi depline al 

Comunității Energetice Europene și este lansat dialogul UE - R. Moldova 

privind regimul de liberalizare a vizelor; în 2012 este semnat Acordul 

privind aderarea R. Moldova la Spațiul Aerian Comun cu UE, etc. 

 Aflată la contactul cvasidirect cu F. Rusă, R. Moldova își păstrează 

interesul pentru UE, chiar și numai din considerente de strategie politico-

economică. Este evident, inclusiv  pentru cel mai puțin inspirat analist, că 

UE nu mizează pe un important câștig economic sau comercial din 

cooperarea cu această ţară. Bruxelles-ul scontează pe impactul avansării 

spre Est a influenței sale politice, ceea ce ar demonstra Moscovei 

capacitatea Occidentului de a-i scoate de sub influență o zonă aflată în 

proximitatea sa geografică, dar şi atractivitatea democraţiei liberale în 

opoziţie cu autoritarismul rusesc. Ca exemplu, asemenea tendințe sunt 

deslușite inclusiv în recenta Rezoluție a Parlamentului European prin care, 

după 80 de ani de la semnare, este condamnat Pactul Ribbentrop-Molotov. 

La pct.10 al Rezoluției descoperim consemnate atât perspectiva primirii R. 

Moldova în UE, cât și semne ale modului în care transformările politice din 

R. Moldova (susținute de UE) ar putea influența politica internă a Rusiei: 

„10. Consideră că succesul Ucrainei, Georgiei și Moldovei, care poate fi 

asigurat numai prin procesul de integrare în UE, va fi cel mai puternic 

instrument, prin forța exemplului, pentru a favoriza transformarea pozitivă 

în Rusia, ceea ce ar permite Rusiei să depășească, în cele din urmă, 

consecințele tragice ale Pactului Ribbentrop-Molotov.” 

 

 NATO 

 În analiza ecuației NATO-R.Moldova pare firesc să pornim de la 

prevederile art. 11 din Constituția Republicii Moldova: 

 (1) Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă. 

 (2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale 

altor state pe teritoriul său. 

 Interesul NATO, o alianță preponderent militară, s-a manifestat încă 

din primele momente ale ieșirii R. Moldova de sub tutela URSS. De ce? 

Fiindcă prezența, chiar și teoretică, a Alianței Nord-Atlantice la granița de 

Vest a Rusiei reprezintă în mod indubitabil pentru Occident un câștig 

important din punct de vedere strategic, un instrument de intimidare a 

principalului adversar geopolitic și un semn al putinței sale de disipare a 

forței militare pe teritoriul țărilor est-europene aflate până nu demult sub 

control sovietic. 

 Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă pentru tânăra și minuscula R. 

Moldova prezența unor structuri ale giganticei alianțe militare occidentale 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL IV/nUMĂRUL 8 • NOIEMBRIE 2019 

ADMRR „aL.I. CUZa”  19 

 

în directa sa proximitate, precum și perspectiva conlucrării politice și de 

securitate regională (deocamdată) cu NATO, să vedem ce scria în 

cotidianul Timpul.md, în anul 2010, jurnalistul George Damian:„ NATO 

stârneşte dezbateri aprinse la Chişinău. Orice atingere a subiectului 

îndârjeşte pe oricine mai mult decât dezbaterea privind condamnarea 

crimelor comunismului. Acronimul NATO este hârtia de turnesol a 

societăţii din stânga Prutului. Introducerea în discuţie a Alianţei Nord-

Atlantice îi înroşeşte pe unii şi îi albăstreşte pe alţii. Şi ca în chimie, 

această hârtie de turnesol scoate la iveală componentele de bază ale 

participanţilor la discuţie, baştina lor.” 
3
 

 Enumerarea tuturor inițiativelor privitoare la evoluția cooperării 

NATO-R. Moldova  ar ocupa un spațiu pe care articolul de față nu ni-l 

permite. Ne vom limita la a prezenta principalele acțiuni care marchează 

procesul de apropiere dintre cele două. În decembrie 1991, la numai trei 

luni după declararea independenței, o delegaţie din R. Moldova participă la 

reuniunea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică (CCNA), un organism 

permanent de consultări între adversarii de altă dată ai NATO în problemele 

primordiale de securitate europeană. Cu acest prilej, R.Moldova a fost 

acceptată ca stat membru al acestui Consiliu. În 1994 Guvernul R.Moldova 

a  semnat  acordul de participare la inițiativa SUA Parteneriatul pentru 

Pace (PfP). În 1997 NATO propune transformarea CCNA într-un organism 

mai complex, cu atribute mult sporite, denumit Consiliul Parteneriatului 

Nord-Atlantic și ca urmare R. Moldova devine membru al acestui Consiliu. 

În același an este instituită misiunea diplomatică a R. Moldova pe lângă 

NATO. Este stabilit un calendar de vizite reciproce între înalte oficialități 

moldovene și ale NATO, desfășurat pe parcursul mai multor ani și care a 

avut ca urmare semnarea mai multor documente, între care Memorandumul 

de Înţelegere cu Organizaţia NATO pentru Menţinere şi Aprovizionare 

(NAMSO) privind cooperarea în domeniul logistic. Începând cu anul 2002, 

R. Moldova este parte la Grupul de Cooperare în domeniul Securităţii în 

Sud-Estul Europei (SEEGROUP), parte a Iniţiativei Sud-Est europene 

(SEEI), care întruneşte în prezent 20 state membre şi 14 partenere. În 2005 

este inițiat și în 2006 semnat Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului 

Republicii Moldova – NATO (IPAP) care marchează o etapă calitativ nouă 

în cooperarea dintre cele două părţi. Acest document fixează un şir de 

obiective importante, precum aprofundarea cooperării cu structurile şi 

instituţiile europene şi euroatlantice, promovarea reformelor democratice în 

diverse domenii, reformarea şi modernizarea sectorului de securitate şi 

                                                           
3
 George Damian, „NATO și Republica Moldova”, Timpul.md, 25.11.2010 
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apărare, consolidarea controlului democratic asupra forţelor armate etc. În 

perioada 16-17 iunie 2011, la Chişinău s-a desfăşurat reuniunea Consiliului 

Parteneriatului Euro-Atlantic în formatul sesiunii Grupului Consultativ 

pentru Politică Atlantică (EAPC/APAG), care a reunit 59 de delegaţi din 

partea Secretariatului NATO, misiunilor ţărilor membre şi partenere şi 

statelor membre ale EAPC. 

 Etapele de colaborare NATO - R. Moldova prezentate mai sus 

dovedesc cu prisosință interesul NATO în zonă și preocuparea Alianței de a 

fi prezentă, prin modalități permise de Constituția R. Moldova (până la 

probabila sa modificare), la granița cu F. Rusă. 

 

 Interesele geostrategice și geopolitice ale F. Ruse în raport cu R. 

Moldova 

 Admitem că, în contextul geopolitic și militar actual, F. Rusă are un 

spectru extrem de larg de interese, cel puțin similare cu cele ale SUA. 

Interesele strategice ale Rusiei se manifestă în zone geografice diferite, 

acoperind Extremul Orient, Marea Nordului inclusiv calota glaciară care 

acoperă Polul Nord, Asia de Sud și de Sud-Est, Oceania, Orientul Mijlociu 

și, desigur, Europa. Poziția F. Ruse față de R. Moldova, cu câteva 

particularități, se înscrie în vectorii mai generali direcționați spre Belarus, 

Bulgaria, Cehia, Polonia, România, Slovacia, Ucraina şi Ungaria, toate 

poziționate în spațiul de influență ex-sovietic aparținând Europei de Est.  

 Relațiile bilaterale, de pe poziția de state independente, dintre F. 

Rusă și R. Moldova au debutat în anul 1991, după dispariția URSS și 

declararea independenței R. Moldova. Însă, legăturile dintre ele rămân 

tributare pretențiilor de „tătuc” al marii puteri de la răsărit și strădaniilor R. 

Moldova de a demonstra că este un stat independent care trebuie tratat de la 

egal la egal și respectat ca oricare alt actor internațional. Principalul motiv 

de dispută îl constituie acum ca şi în trecut, Transnistria. 

 Transnistria, un teritoriu mic (4163 

Km pătrați), cu o istorie zbuciumată, cu o 

populație preponderent rusă și ucraineană 

(numai circa 30% dintre locuitori sunt 

moldoveni), unde la toate nivelurile se 

vorbește rusește, reprezintă un punct de 

rezistență politico-militar de necontestat al 

F.  Ruse. Din punct de vedere 

juridic,Transnistria reprezintă regiunea 

autonomă numită Unitatea teritorială 

autonomă cu statut juridic special  
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Transnistria, din componența R. Moldova, aflată la răsărit de Nistru. De 

facto, este un stat separatist autoproclamat independent,  numit Republica 

Moldovenească Nistreană (RMN), care controlează acea parte din teritoriul 

R. Moldova aflată la Est de Nistru (malul estic), cu excepția celor câteva 

comune din raionul Dubăsari. RMN este recunoscută ca stat de sine stătător 

de trei țări care, nici ele, nu sunt membre ale ONU: Abhazia, Nagorno-

Karabah și Osetia de Sud. 

 R. Moldova depune eforturi susținute pentru a obține cât mai mult 

controlul asupra Transnistriei și de a determina retragerea totală din acest 

teritoriu a trupelor ruse (ceea ce a mai rămas din cunoscuta Armată a 14-a 

sovietică). Important de știut este că prezența trupelor ruse în Transnistria 

este justificată, juridic, prin aplicarea celor stabilite în Convenția semnată 

de Chișinău și Moscova în 1992, la încheierea conflictului militar dintre 

Tiraspol și Chișinău. 

 Situația politică și militară a Transnistriei este atât de complicată și 

interesele privitoare la controlul acestui minuscul petic de pământ atât de 

importante, încât au declanșat un război regional (denumit „Războiul 

Moldo-Rus” sau „Războiul din Transnistria”) care a durat 2 ani (1990-

1992). Deși conflictul militar a fost stins la 21 iulie 1992 prin Convenția cu 

privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona 

nistreană a R. Moldova, perfectat la Moscova, situația este și azi tensionată. 

Se duc încă discuții bilaterale și trilaterale încrâncenate, s-au instituit 

organisme internaționale de control ori de facilitare a contactelor menite să 

clarifice pozițiile fiecărei părți precum: Comisia Unificată de Control - 

Moscova, Chișinău, Tiraspol; Formatul 3+2 - Moscova, Chișinău, Tiraspol 

+ Ucraina și OSCE; Formatul în discuție 5+2 - Moscova, Chișinău, Tiraspol 

(membri), Ucraina și OSCE (mediatori) + UE și SUA (observatori). Cu 

toate acestea, divergențele sunt departe de a fi rezolvate. Au loc vizite ale 

oficialilor moldoveni la Moscova și ale demnitarilor ruși la Chișinău, se 

desfășoară frecvente sesiuni de discuții pe tema transnistreană între factorii 

direct implicați, însă realitatea ne arată că timp de 27 de ani situația a rămas 

neschimbată. Trupele ruse sunt tot acolo, poziția oficială a Tiraspolului este 

de independență totală față de Chișinău, Chișinăul susține în continuare 

apartenența Transnistriei la R. Moldova, marile puteri implicate își 

exprimă, verbal, suportul pentru una sau alta dintre părți. Cu alte cuvinte 

este un alt exemplu de război rece, formulă politică mult îndrăgită de 

conducătorii Rusiei. 

 Susținerea din partea Washingtonului a fost reconfirmată în iulie 

2019: „Statele Unite sunt angajate să asigure o soluționare comprehensivă 

a conflictului transnistrean, care respectă integritatea teritorială și 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldoveneasc%C4%83_Nistrean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldoveneasc%C4%83_Nistrean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nistru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Dub%C4%83sari_(Republica_Moldova)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abhazia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Nagorno-Karabah
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Nagorno-Karabah
https://ro.wikipedia.org/wiki/Osetia_de_Sud
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suveranitatea Republicii Moldova, susținând în același timp un statut 

special pentru Transnistria”
4
. 

 Pe de altă parte, Moscova, deși oficial respectă apartenența 

Transnistriei la R. Moldova, conformându-se legislației internaționale, 

pregătește, se pare, un act de recunoaștere a independenței statului 

transnistrean. În 2013, întrebat dacă ar fi de acord ca Transnistria să fie 

inclusă în F. Rusă (așa cum ceruseră autoritățile de la Tiraspol încă din 

2006), Vladimir Putin răspunde: „Numai poporul nistrean, poporul care 

locuiește în Nistrenia, poate să-și determine soarta. Iar comunitatea 

internațională, inclusiv Rusia, vor avea o atitudine respectuoasă față de 

această alegere” Deci, „popor nistrean”, nu moldovean și „Nistrenia”, nu 

Moldova. 

 Poziția Moscovei faţă de Chişinău este fermă. Din punct de vedere 

strategic, cedarea acestui teritoriu ar însemna pentru Rusia o nouă 

înfrângere în lupta pentru păstrarea sferelor de influență. Din punct de 

vedere militar, ar dispărea până și o ultimă zonă tampon între F. Rusă și 

NATO, apropiind periculos de mult cele două tabere adverse. Din punct de 

vedere politic, Kremlinul ar pierde posibilitatea de a ține în șah pe unionişti 

şi pe proeuropenii. 

 

 Concluzii 

 Complexitatea temei și restricția de spațiu specifică unui articol, n-au 

permis o prezentare mai largă a situației politice, militare și economice din 

această zonă de un real interes pentru marii jucători de pe scena 

internațională. Republica Moldova, aflată la confluența unor importanți 

vectori de putere, plasată geostrategic și geopolitic la intersecția intereselor 

giganților politici și militari ai lumii, se zbate, încă, între propriile tendințe 

contradictorii. Guverne succesive au avut orientări divergente, șefii statului 

s-au postat diferit în ceea ce privește apropierea de apus sau de răsărit, 

dificultățile economice specifice unei țări mici și fără bogății naturale 

deosebite au îndemnat populația să privească spre acela care oferă mai 

mult. Unirea cu România pare tot mai îndepărtată, intrarea în UE prin forțe 

proprii pare a deveni un vis încă de nerealizat, accederea în NATO nu este 

permisă de Constituție prin statutul de neutralitate, iar rezolvarea problemei 

transnistrene, deși pare tot mai apropiată, seamănă tot mai mult cu o Fata 

Morgana. 

                                                           
4
 Comunicatul Ambasadei SUA la Chișinău, 12.07.2019 cu ocazia vizitei lui George Kent, 

Asistent adjunct pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Secretarului de Stat al SUA 
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 Ceea ce trebuie apreciat este încrâncenarea, prezentă la majoritatea 

forțelor politice din R. Moldova, de a păstra un stat independent, doritor de 

afirmare, care luptă, alături de prieteni reali, pentru a fi liber. Este o dorinţă 

legitimă dar valabilă doar într-o societate ideală. Astăzi „realpolitik” a 

revenit în forţă. 

 România, ca țară vecină, ca un stat confirmat de istorie a-i fi frate de 

sânge, va trebui să sprijine aspirațiile firești ale tinerei republici, păstrând 

neștirbită dorința de a mai fi cândva împreună, așa cum în răstimpuri am 

mai fost.  

 Atât Bucureştiul cât şi Chişinăul trebuie să înveţe să evite repetarea 

greşelilor din trecut pe care, până la urmă, le-a plătit poporul român, de la 

Nistru până la Tisa. 
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ASPECTE ALE CRIMEI ORGANIZATE 

ÎN ZONA FEDERAŢIEI RUSE 

 

Col. (r) Ion SCARLAT 

 
 Evoluţia societăţii contemporane evidenţiază 

faptul că, deşi s-au intensificat măsurile şi intervenţiile 

instituţiilor specializate de control social împotriva 

faptelor de delicvenţă şi criminalitate, în multe ţări se 

constată o recrudescenţă şi o multiplicare a delictelor 

comise cu violenţă şi agresivitate precum şi a celor din 

domeniul economic şi financiar-bancar, fraudă, şantaj, 

mită şi corupţie
1
. 

 Datorită faptului că aceste aspecte reprezintă o 

problemă socială a cărei modalitate de manifestare şi 

soluţionare interesează atât factorii de control social 

(poliţie, justiţie, administraţie), cât şi opinia publică, 

trebuie să i se acorde o atenţie deosebită. Asemenea delicte şi crime comise prin 

violenţă şi corupţie tind să devină deosebit de intense şi periculoase pentru 

stabilitatea şi securitatea instituţiilor, grupurilor şi indivizilor. Tocmai din această 

cauză sunt asociate, de multe ori, cu cele de crimă organizată, terorism şi violenţă 

instituţionalizată. 

 Având în vedere dificultatea identificării şi explicării cauzelor 

recrudescenţei violenţei şi crimei organizate, datorită existenţei unor diferenţe 

sensibile, în ceea ce priveşte amploarea şi intensitatea lor de la o ţară la alta, 

instituţiile de stat fac eforturi deosebite pentru rezolvarea acestor nereguli. 

Majoritatea specialiştilor şi cercetătorilor consideră că sursele acestor fenomene 

rezidă în perpetuarea unor structuri politice, economice şi normative deficitare, în 

menţinerea şi accentuarea discrepanţelor sociale şi economice dintre indivizi, 

grupuri şi comunităţi şi intensificarea conflictelor şi tensiunilor sociale şi etnice. 

 Dificultăţile întâmpinate în definirea actelor şi crimelor comise prin 

violenţă sunt determinate atât de varietatea formelor de violenţă şi crimă întâlnite 

în diverse societăţi, cât şi de diferenţele în ceea ce priveşte sancţionarea şi 

pedepsirea acestora, mai ales că de multe ori, violenţa acoperă o gamă largă de 

comportamente individuale şi sociale ce ţin de propria lor ideologie. Totodată, 

aprecierea şi definirea violenţei se face în funcţie de anumite criterii istorice, 

culturale şi normative, de ordinea socială existentă la un moment dat într-o 

anumită societate, de anumite interese politice şi sociale, dar şi în funcţie de 

anumite criterii şi contexte subiective şi accidentale, care sunt însă relative spaţial 

şi temporal atât de la o societatea la alta, cât şi de la o perioadă istorică la alta. 

                                                           
1
 https/europaliberă.ro 
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 Violenţa nu constituie totuşi un fenomen nou, apariţia şi evoluţia ei fiind 

strâns legată de evoluţia indivizilor, grupurilor, organizaţiilor şi societăţilor 

umane. 

 Pentru acest motiv unii cercetători şi specialişti consideră că violenţa 

reprezintă o permanenţă umană, fiind intens legată de esenţa umană şi de 

funcţionarea societăţii. Ea este amplificată în prezent de acte de terorism şi crimă 

organizată, comise cu scopul de a inspira frică, spaimă şi groază în rândul opiniei 

publice, dar şi de o serie de delicte şi crime ce au ca obiectiv drepturile şi 

libertăţile individului (omoruri, asasinate, violuri, jafuri, agresiuni fizice). Alături 

de violenţa primitivă, ocazională, pasională sau utilitară, se constată amplificarea 

şi proliferarea violenţei raţionale, specifică crimei organizate şi organizaţiilor 

criminale profesioniste. 

 În contextul marilor schimbări politice şi sociale contemporane, al 

dezechilibrelor internaţionale şi al proceselor tensionate determinate de acestea, 

noile forme de criminalitate au luat o amploare deosebită mai ales în ţările aflate 

în tranziţie spre economia de piaţă. O organizaţie criminală, prin modul ei de 

structurare, flexibilitate, capacitate de infiltrare în zonele vitale ale politicului şi 

economiei, prin întinderea sa mondială rapidă, prin recursul necondiţionat la 

violenţă, corupţie şi şantaj, reprezintă un pericol direct şi de mare actualitate, o 

sfidare la adresa societăţii. 

 Crima organizată s-ar putea defini prin activităţile infracţionale ale unor 

grupuri constituite pe principii conspirative, în scopul obţinerii unor importante 

venituri ilicite la cote deosebit de ridicate. Ca atare, codul lor moral presupune 

păstrarea tăcerii liber consimţită în problemele secrete ce se referă la structura de 

crimă organizată. Mafia numeşte această obligaţie „omerta” sau legea tăcerii şi 

este reprezentată grafic prin cele trei maimuţe, una cu mâna la ochi, alta cu mâna 

la cu urechi şi a treia cu mâna la gură, adică nu vede, nu aude şi nu vorbeşte.

 Acest sistem dăinuie de foarte mult timp şi este respectat cu rigurozitate. 

  

 Crima organizată din Federaţia Rusă
2
 

 După prăbuşirea comunismului în Europa Centrală şi de Est, autorităţile 

din fostul lagăr comunist au fost nevoite să se confrunte cu o escaladare fără 

precedent a infracţionalităţii. Cauzele au fost multiple: relaxarea presiunii 

exercitate de fostele regimuri comuniste; liberalizarea necontrolată a vieţii 

economice; tendinţelor de acaparare a pieţelor de desfacere din Est; corupţia ce s-

a dezvoltat într-un ritm alert pe fondul erodării capacităţii guvernelor de a asigura 

stabilitatea şi controlul fenomenului; reapariţia naţionalismului cu tente extremiste 

care a readus în atenţia naţiunilor probleme vechi etc. Astfel, în această parte a 

Europei au apărut grupări criminale organizate în stil mafiot, care au devenit în 

scurt timp organizaţiile cu acoperire internaţională întinzându-şi tentaculele în 

Uniunea Europeană, SUA, Canada şi Orientul Mijlociu etc. 

                                                           
2
 Cartea albă a criminalității organizate 
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 În Federaţia Rusă crima organizată s-a dezvoltat mult mai rapid în 

comparaţie cu toate ţările est-europene. Conform informaţiilor date de autorităţile 

de la Moscova, pe teritoriul Rusiei există aproximativ 5.700 de bande criminale 

având circa 250.000 de membri, dintre care 3.500 ar fi organizate în stil mafiot. 

 Poliţia rusă defineşte crima organizată ca fiind un grup stabil, ierarhizat şi 

organizat într-o structură cu cel puţin două nivele (conducerea şi execuţia). În 

timp ce în Europa de Vest şi în America se poate vorbi de familiile mafiote, în 

Rusia grupurile mafiote se constituie mai ales pe criterii etnice: ruşi, cazaci, 

ucraineni, georgieni, armeni şi alţii. Mulţi dintre ei şi-au făcut „studiile” în 

puşcăriile Uniunii Sovietice din Siberia. Membrii structurilor de crimă organizată 

sunt numiţi de către populaţia rusă „ciurki”. Aceştia sunt în general tineri care au 

practicat sportul de performanţă, foşti deţinuţi ai lagărelor de muncă sau foşti 

militari proveniţi fie din armată, fie din serviciile secrete. Cele mai multe structuri 

de crimă organizată din Rusia, au legături strânse cu liderii politici, inclusiv la 

nivelele cele mai înalte ale puterii, au acces la banul public şi mulţi dintre liderii 

acestor structuri au trecut de la nivelul de „gulere albastre” la cel de „gulere albe”, 

adică au ajuns mari proprietari de companii, oameni de afaceri cu interese globale, 

sponsori ai partidelor politice şi mai ales ai liderilor politici. 

 Crima organizată din Rusia este structurată pe cinci mari categorii de 

grupuri criminale: 

 – „pseudo-antreprenorii” care au apărut în anul 1988 şi se ocupă cu 

afacerile financiare, inclusiv cu pomparea fondurilor guvernamentale în conturile 

societăţilor comerciale şi impunerea profiturilor ilicite din vânzarea resurselor 

naturale, prin folosirea licenţelor eliberate de funcţionari corupţi; 

 - „gangsterii”- care scot profit prin comiterea actelor de „racketing” 

(rackeţii), furturi prin efracţie, jafuri, şantaje, controlul traficului de droguri, jocuri 

de noroc şi prostituţie; 

 - „jefuitorii” sunt grupuri devenite foarte active după 1991, acţionând în 

domeniul sectorului public sau privat al statului, prin devalizarea sau însuşirea 

unor bunuri ale acestuia, mai ales în comerţul cu amănuntul, privatizarea 

proprietăţii statului, vânzarea de materii prime, metale rare, lemn, mobilă etc.; 

 - „corupţii” reprezintă grupuri de persoane oficiale, angajate în organele 

puterii de stat, ale administraţiei şi justiţiei, care acordă organizaţiilor criminale 

avantaje ilegale, beneficiind la rândul lor de sume mari de bani; 

 - „coordonatorii” reprezintă elita lumii interlope respectiv „naşii” care 

asigură conducerea activităţilor ilegale. 

 În cadrul acţiunilor oganizaţiilor criminale o sursă principală de venit o 

constituie traficul de droguri. Profitând de războiului din Iugoslavia, celebra „rută 

balcanică” şi-a schimbat traseul trecând acum prin Rusia şi Ucraina. În 

consecinţă, organizaţiile criminale ruse se ocupă acum de introducerea drogurilor 

în Occident. Există zone întinse în Rusia şi unele state din Comunitatea Statelor 

Independente (CSI.), unde culturile de canabis şi de mac sunt păzite de adevărate 
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armate de mercenari, majoritatea foşti soldaţi sovietici în Europa de Est sau 

Afganistan. 

 Furturile şi tâlhăriile reprezintă împreună aproximativ 60 la sută din 

infracţiunile înregistrate în Rusia, majoritatea bunurilor sustrase fiind vândute 

apoi unor organizaţii mafiote care, la rândul lor, le vând în statele CSI. 

 O activitate specifică crimei organizate ruse vizează locuinţele aflate în 

sectorul particular, constând în faptul că pensionarii bătrâni şi singuri sau 

persoanele sărace lipsite de apărare sunt ameninţate, tracasate, brutalizate, forţate 

să-şi vândă apartamentele sau casele, la preţuri derizorii, unor mafioţi, în special 

cazaci şi armeni. În unele cazuri în care victimele au opus rezistenţă, acestea au 

fost ucise. O astfel de practică este întâlnită şi în Italia unde un „naş” are obligaţia 

ca în perioada în care este la conducerea organizaţiei să aducă la averea familiei 

noi terenuri. Dar în Italia este vorba de terenuri şi nu de casele oamenilor, acest 

fapt arată cruzimea şi cinismul organizaţiilor criminale ruse. 

 Cea mai extinsă activitate a crimei organizate din Rusia este perceperea 

taxei de protecţie în sectorul privat al economiei. Rackeţii forţează patronii sau 

antreprenorii să plătească o anumită sumă pentru a li se „asigura” protecţia 

împotriva atacurilor altor bande mafiote. Suma percepută este un procent din 

încasări, aceste încasări ale societăţilor, altele decât cele din domeniul public, ar 

trebui să fie confidenţiale, dar prin mituirea unor funcţionari, mafia află cifra de 

afaceri a societăţilor şi le taxează în consecinţă. Este unul din motivele pentru care 

societăţile ţin o evidenţă contabilă dublă. Dacă nu plăteşti rişti ca localul să îţi ia 

foc de la o sticlă incendiară sau un membru al familiei să îţi fie schilodit, 

sechestrat sau omorât. 

 Crima organizată controlează prostituţia şi traficul de carne vie din Rusia 

şi din CSI. Organizaţiile criminale vând prostituate prin adevărate filiere care se 

întind în UE, Turcia, Cipru, Grecia, Italia, Franţa, Germania şi mai nou în Ucraina 

şi România. Proxeneţii ruşi şi ceceni sunt cei mai activi în acest domeniu. 

Proxeneţii ruşi se remarcă prin cruzimea şi bestialitatea de care dau dovadă: o 

prostituată de 16 ani a fost torturată şi apoi înecată într-o găleată cu apă pentru că 

a nesocotit ordinele unui proxenet. De asemenea, se remarcă creşterea alarmantă a 

prostituţiei de lux. Conform unor date apărute într-o statistică recentă, prostituţia 

de lux se află printre primele locuri în topul meseriilor preferate de adolescentele 

din CSI. 

 Traficul de maşini furate este foarte rentabil pentru crima organizată. 

Numai la retragerea militarilor din fosta RD Germană au fost introduse cu ajutorul 

acestora şi al vameşilor corupţi peste 10.000 de autoturisme. Organizaţiile 

criminale ruse furnizează şi autoturisme la comandă în cooperare cu mafia 

ucraineană şi cea bulgară. 

 Crima organizată rusă se ocupă şi cu asasinatele la comandă. O parte 

dintre foştii combatanţi din Afganistan au devenit gărzi de corp, dar mai mulţi au 

început să lucreze pentru mafie şi să facă ceea ce ştiu ei mai bine, să ucidă. Au 

devenit victime ale acestor ucigaşi plătiţi mai mulţi oameni de afaceri, bancheri 

http://6profu.ro/testing/organizatii-criminale/#_ftn10
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sau capi ai crimei organizate. Pentru a scăpa de această ameninţare, mai mulţi 

bancheri şi directori au emigrat în Occident şi îşi conduc afacerile de acolo. Dar 

nici părăsind F. Rusă, cei vizaţi ca fiind un „pericol” pentru conducerea statului 

rus nu au scăpat de braţul  crimei organizate ruse. În St. Petersburg de exemplu, 

costul unui „contract” de a ucide un om este de cel puţin 50.000 de ruble. 

 Datorită reformei bancare din 1987 au apărut cel puţin 2.300 de bănci 

comerciale. Conform datelor furnizate de Ministerul de Interne rus, se pare că 

35% dintre bănci aparţin crimei organizate, care se foloseşte de acestea pentru 

spălarea banilor murdari şi investirea lor în afaceri bancare sau economice din alte 

ţări. 

 Dintre toate grupările criminale existente în spaţiul fostei URSS., cele mai 

puternice sunt cele ruseşti, georgiene şi cecene. Dintre acestea, crima organizată 

rusă este cu siguranţă cea mai puternică organizaţie din C.S.I. Aceasta este 

implicată în toate activităţile ilegale şi are avantajul reţelei de conexiuni  realizată 

în Occident, inclusiv în SUA sau, mai bine spus, mai ales în SUA. În plus are 

sprijin politic dar şi al serviciilor de informaţii şi, datorită faptului că bunăstarea 

dobândită rapid a dus la şlefuirea metodelor de acţiune, s-a occidentalizat. 

 Mafia georgiană s-a constituit în jurul anilor ’70 şi avea în componenţă 

mai ales foşti condamnaţi. De la început s-a implicat activ în afaceri pe piaţa 

neagră a marilor oraşe georgiene şi din URSS. După destrămarea URSS în 

structurile de crimă organizată din Georgia au intrat foşti militari, miliţieni sau 

angajaţi ai KGB. Acum crima organizată georgiană s-a extins şi a căpătat o mare 

influenţă în aproape toate oraşele din Rusia şi CSI, dar mai ales în Moscova şi 

Petersburg. Se ocupă cu toate activităţile ilicite din Rusia, mai puţin cu traficul de 

materiale radioactive, care este monopolul mafiei ruseşti. 

 Bandele criminale cecene sunt cunoscute ca fiind foarte agresive şi 

periculoase. Membrii lor sunt recunoscuţi ca fiind cei mai buni traficanţi de 

droguri şi arme
3
. 

 Grupurile criminale de armeni şi cazaci sunt foarte active în domeniul 

construcţiilor şi al industriei de prelucrare a petrolului, cele formate din tadjici au 

o influenţă mare pe piaţa neagră a produselor alimentare alături de georgieni, iar 

azerii domină în traficul de droguri, jocurile de noroc şi prostituţia, alături de 

georgieni şi cazaci. 

 Cazacii şi cecenii sunt puternic implicaţi în şantaj şi în perceperea taxei de 

protecţie. În fiecare oraş există mai multe organizaţii şi de aceea este foarte greu 

să spunem o zonă care să fie dominată de o singură bandă. Doar în Moscova 

acţionează 34 de grupări criminale constituite pe criterii etnice: cele georgiene 

controlează bănci, restaurante, proprietăţi imobiliare, pieţe şi sunt specializate în 

sechestrări de persoane; azerii sunt implicaţi în traficul de droguri şi controlează 

jocurile de noroc; armenii fac contrabandă cu materii prime şi cu arme; cecenii 

                                                           
3
 www.docplayer.fr 
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sunt implicaţi în escrocherii economice, controlează prostituţia şi traficul de 

arme
4
. 

 Organizaţia criminală rusă din cartierul Solutsevo este infiltrată în 

anturajul poliţiei şi al magistraturii. Datorită veniturilor mari care se realizează şi 

faptului că mafia rusă nu are o „Cupolă” care să coordoneze acţiunile ilicite, 

conflictele se reglementează fie pe cale amiabilă, fie între bandele rivale 

izbucnesc adevărate războaie. Oraşele Moscova, St. Petersburg, Ekaterinburg, 

oraşele din estul îndepărtat ca Vladivostok şi chiar oraşele din îndepărtata Siberie 

sunt teatrul permanent al confruntărilor armate între bande, soldate cu zeci şi sute 

de morţi. 

 Organizaţiile criminale ruse au puternice legături în Germania, SUA, 

Canada şi mai nou în America de Sud şi Australia. În Germania crima organizată 

rusă are o puternică influenţă, iar manifestările ei au îngrozit prin violenţă şi 

cruzime populaţia oraşelor germane. Se ocupă cu extorcare de fonduri, prostituţie, 

trafic de droguri şi de maşini. Berlinul este deja capitala crimei organizate 

europene, pe teritoriul său acţionează crima organizată rusească în colaborare cu 

grupările poloneze, române, turce şi vietnameze. În unele surse se vehiculează 

opinia că în Berlin crima organizată mixtă, cu componenţă preponderent est-

europeană ar dispune de un capital de câteva miliarde de euro. 

 Publicaţia britanică Daily News şi 

cotidianul spaniol Diario au întocmit un 

clasament al celor mai puternice structuri 

mafiote din lume. S-a constatat că mafia 

rusească numără 500.000 de oameni şi 

capii ei controlează 70% din economia 

ţării, dar şi industria de prostituţie din 

Macao şi China, traficul ilegal de 

narcotice din Tadjikistan şi Uzbekistan, spălarea de bani din Cipru, Israel, Belgia 

şi Marea Britanie. Mafia rusă se ocupă, totodată, de furturi de maşini, comerţul cu 

materiale nucleare şi prostituţia din Germania. Potrivit acestor publicaţii, crima 

organizată rusească este prezentă în peste 50 de ţări ale lumii. 

 În ceea ce  priveşte capitalul scos din Rusia, începând cu anul 1991, cifra 

se ridică la 150 miliarde dolari americani. 

 Duritatea luptei împotriva crimei organizate ruse este arătată şi de numărul 

mare de poliţişti ucişi. Spre exemplu, în anul 1996 au fost ucişi peste 176 de 

oameni ai legii. Un handicap pentru poliţie este faptul că organizaţiile criminale 

ruse deţin un impresionant arsenal, mare parte provenind din depozitele Armatei 

Roşii, dar şi din S.U.A. şi Canada 

 O altă categorie puternic implicată în lupta contra ciurkilor este cea a 

ziariştilor. Ca urmare au fost ucişi peste 14 ziarişti, pentru că obţinuseră materiale 

compromiţătoare despre unele grupări ale crimei organizate. 

                                                           
4
 www.libertatea.ro 
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 Crima organizată în zona Mării Negre şi implicarea grupărilor ruse
5
 

 Crima organizată rusă se manifestă agresiv, diversificat ca procedee şi 

adaptat la caracteristicile specifice ale fiecărui stat. 

 Zona extinsă a Mării Negre este ţinta unei serii de ameninţări asimetrice ce 

pun în pericol atât securitatea statelor riverane, cât şi a altor state europene. Acest 

spaţiu este traversat de importante rute de trafic de droguri, arme şi muniţie din 

Asia Centrala către Europa, respectiv din Africa către Europa, dar şi migraţie 

ilegală. 

 Direcţiile principale de manifestare a crimei organizate în bazinul Mării 

Negre sunt următoarele: 

 Imigraţia ilegală a înregistrat o creştere fără precedent, cauzată atât de 

conflictele şi problemele economice din spaţiul fostei U.R.S.S., Orientul Mijlociu 

şi Africa, cât şi de distanţa relativ mică dintre Europa, Asia şi Africa. 

 Traficul ilegal de armament este stimulat de existenţa în regiune a unor 

conflicte, a unor depozite legale şi ilegale de armamente şi muniţii (Transnistria, 

Caucazul de Nord, Caucazul de Sud), dar şi a numeroase structuri paramilitare 

(Cecenia,Transnistria). 

 Traficul de droguri este caracterizat de creşterea consumului de droguri, 

de modificarea şi diversificarea rutelor, producerea drogurilor sintetice şi 

intensificarea activităţilor criminale legate de traficul de droguri. Se apreciază că 

cea mai mare cantitate din drogurile consumate în Europa Occidentală provine pe 

filiera reţelelor de trafic din Federaţiei Ruse.  

   Spălarea de bani este un fenomen foarte răspândit în regiunea Mării 

Negre, în special în Transnistria. 

 

 Măsuri de interzicere a grupărilor de crimă organizată în F. Rusă
6
 

 Deputaţii ruşi au adoptat în anul 2019 un amendament la Codul Penal, 

iniţiat de preşedintele Vladimir Putin. Acest 

amendament este un atac fără precedent în Rusia 

lui Putin la adresa crimei organizate şi a liderilor 

acesteia. Se pare că degradarea continuă a 

climatului social din Rusia, corupţia endemică, 

scăderea popularităţii liderului de la Kremlin, 

redusă deocamdată dar perceptibilă au fost 

factorii care au generat înăsprirea luptei 

împotriva organizaţiilor de tip mafiot. De fapt se şi afirmă necesitatea acestui  

document prin faptul că „Rusia are nevoie imediată de această nouă legislaţie 

care  va permite forţelor de ordine să termine cu criminalizarea ţării
7
”. Prin acest 

                                                           
5
 Stanislav SECRIERU, Șerban CIOCULESCU, Zona extinsă a Mării Negre-Cadran Politic 

6
 Denisa Miron, Colaborator BBC 

7 Declaraţia pentru AFP a deputatului Otari Arşba. 
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amendament, simplul fapt de a conduce o organizaţie criminală va fi suficient 

pentru a fi condamnat, în contextul în care, în prezent, reţinerea capilor mafioţi se 

soldează în general cu eliberarea acestora din cauza lipsei unor capete de acuzare 

care să permită implicarea lor directă în infracţiuni comise de organizaţia pe care 

o conduc. 

 Toţi deputaţii prezenţi în hemiciclu - 399 de aleşi - au aprobat în 

unanimitate textul. Acesta urmează să fie supus aprobării Consiliului Federaţiei 

(Camera superioară a Parlamentului rus), apoi să fie promulgat de preşedintele  F. 

Ruse, Vladimir Putin. 

 Textul prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru 

conducătorii grupărilor criminale, care pot, pur şi simplu, să fie denunţaţi de către 

alţi criminali sau să mărturisească. 

 După adoptarea unei legi similare în Georgia, în 2005, zeci de capi mafioţi 

au părăsit această fostă republică sovietică şi s-au instalat în Rusia vecină şi în 

Europa. 

 Potrivit unor estimări, în Rusia se află în prezent între 200 şi 400 de 

„naşi”, în principal originari din Georgia, nişte mafioţi deosebit de puternici în 

anii '90. Ei au preluat atunci controlul asupra unor întregi sectoare economice, 

după implozia URSS, în 1991. 

  

 Concluzii 

 Crima organizată rusă, în multe privinţe, influenţează negativ dinamica 

ţării, acţionând ca o caracatiţă ce are tentaculele înfipte ferm în sistemul financiar, 

economic, politic şi social al ţării. Aceste organizaţii criminale sunt realităţi crude 

ale societăţii ruse, care destabilizează progresul democratic ale noii formule 

statale. 

 Trebuie avut în vedere faptul că aceste organizaţii criminale fac parte din 

peisajul cotidian rusesc şi vor dăinui atât timp cât condiţiile sociale, economice, 

politice şi relaţiilor intercomunitare nu se vor îmbunătăţi substanţial. 

 Organizaţiile criminale din F. Rusă nu s-ar fi dezvoltat la un asemenea 

nivel dacă ar fi acţionat legi ferme care să le interzică şi dacă nu ar fi fost folosite 

de oamenii puterii pentru interese personale sau de partid. 

 Analizând amploarea globală a crimei organizate se poate concluziona că 

aceasta, alături de terorism şi sistemul bancar au fost primele care s-au globalizat. 
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POATE FI RECONCILIEREA SÂRBO-MAGHIARĂ MODEL 

PENTRU RECONCILIEREA SÂRBO-CROATĂ, SÂRBO-

ALBANEZĂ SAU SÂRBO-BOȘNIACĂ? 
 

Col. (r) Cedomir VOINOV 

 

 „Reconcilierea sârbo-maghiară” a debutat 

în anul 2013 și de atunci a avut permanent un curs 

ascendent, culminând cu declarații ale oficialilor 

de la Belgrad, în anii 2018 și 2019, că Ungaria 

este cel mai bun prieten al Serbiei în Uniunea 

Europeană. De cealaltă parte, relațiile dintre 

Belgrad și Zagreb au cunoscut în anii 2018 și 2019 

o tensionare continuă, astfel încât șansele pentru o 

îmbunătățire (nu reconciliere!) sunt foarte reduse, 

pe fondul apropiatelor alegeri prezidențiale din 

Croația și al alegerilor parlamentare din Serbia 

din 2020. 

 De la sfârșitul anului 2018, relațiile sârbo-albaneze cunosc un nou 

trend descendent, ca urmare a incidentelor din „Kosovo”, a lobby-ului 

Tiranei în favoarea recunoașterii de către cât mai multe state a 

independenței autoproclamate a „Kosovo” și a blocării, în consecință, a 

„dialogului dintre Belgrad și Priština”. 

 În anii 2018-2019 a fost „reactualizată” de către Sulejman Ugljanin 

„problema boșniacă” din Serbia, iar „Declarația-program” a Partidului 

Acțiunii Democrate de la Sarajevo (SDA), din 14.09.2019, are potențialul 

nu doar de a tulbura pentru mult timp apele în Bosnia și Herțegovina, dar 

și de a greva relațiile sârbo-boșniace în ansamblu, inclusiv relațiile dintre 

Belgrad și Sarajevo. După punctul culminant în tensiunile sârbo-

muntenegrene din 2018, anul 2019 nu a adus evoluții semnificative, 

celebrarea în Muntenegru la Budva a 800 de ani de autocefalie a Bisericii 

Ortodoxe Sârbe (27-28 septembrie 2019) părând că decurge într-o 

atmosferă în general calmă.  

 Fără renunțarea de către toate „părțile” la retorică și la încercarea 

de a-și impune propria poziție, respectiv fără luarea în considerare a 

intereselor și dorințelor „celorlalți”, „reconcilierea sârbo-maghiară” 

rămâne singura pată de culoare și optimism în mozaicul de tensiuni din 

spațiul frământat al Balcanilor de Vest. Potențial de progres are inițiativa 
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președintelui Serbiei, Aleksandar Vučić, pentru instituirea în spațiul 

Balcanilor de Vest a unei zone „Mini-Schengen”. 

 

 Situația relațiilor sârbo-maghiare și sârbo-ungare înaintea 

„reconcilierii sârbo-maghiare” 
 Până în vara anului 2013, aproape orice incident violent în 

Voivodina, în care era implicat un etnic maghiar și care putea avea o 

motivație etnică, era folosit de către partidele și organizațiile maghiare în 

lupta politică internă, pentru a câștiga capital politic și pentru a se răfui cu 

Belgradul. Uneori incidentele (conflicte verbale, conflicte fizice, mesaje de 

amenințare scrise pe clădiri etc.) aveau, într-adevăr, motivație etnică, dar au 

fost și multe incidente în care motivația etnică nu era cea reală, dar o parte a 

mass-mediei și cercurilor maghiare din Voivodina le-a prezentat ca violențe 

motivate etnic. 

 În unele cazuri, motivația etnică a fost legată de cea confesională. În 

2009, pe capela Cimitirului Catolic din Novi Sad au apărut mesaje 

jignitoare și de amenințare la adresa comunităților maghiară și croată, 

membrii acestora fiind preponderent de religie catolică. 

 Incidente cu motivație interetnică, între membri ai comunității sârbe 

și maghiare s-au mai înregistrat în Temerin, Subotica, Novi Bečej... Trebuie 

menționat, totodată, că nu întotdeauna atacatorii erau de etnie sârbă, 

înregistrându-se și situații opuse, când atacatorii erau membri ai comunității 

maghiare. 

 Incidentele aveau ca efect și presiuni ale comunității maghiare 

asupra poliției, care nu cataloga mereu incidentele ca având motivație 

etnică, mai ales în cazul 

incidentelor între tineri și când 

acestea aveau loc pe fondul 

consumului de alcool. În acest 

context, era îngreunată și 

activitatea poliției și se creau 

„premise” pentru solicitări de 

înființare a unui minister de 

interne în Voivodina, fapt 

respins ferm de Belgrad. 

 Un al doilea set de 

motive de confruntare politică 

între elita și comunitatea 

maghiară și autoritățile de la 

Novi Sad sau Belgrad era legat de „legitimația de maghiar” și de acordarea 

 
János Áder, Tomislav Nikolić, Belgrad, 25.06.2013 

https://www.predsednik.rs/pres-centar/galerija/ 

aktivnosti-predsednika-nikolica-jun-2013 
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cetățeniei maghiare etnicilor maghiari din Serbia (cu precădere în 

Voivodina și Belgrad). 

 Pe acest fond, au apărut numeroase ONG-uri, cu dublă finanțare, din 

Voivodina și Ungaria (de ex. Concordia Minoritatis Hungaricae), care 

centralizau solicitărilor cetățenilor sârbi de etnie maghiară pentru obținerea 

de „legitimații de maghiar” și chiar a cetățeniei ungare. Sedii ale acestor 

ONG-uri au fost deschise preponderent în Senta, Subotica, Temerin, Novi 

Sad, Zrenjanin, Bečej, Sombor. Pe acest fond, și-au început activitatea în 

Voivodina și unele organizații radicale maghiare (Mișcarea de Tineret 64 de 

Comitate/Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom/HVIM), de care s-au 

delimitat în mai multe rânduri atât liderii comunității maghiare din Serbia, 

cât și oficiali de la Budapesta. De altfel, liderul HVIM, László Toroczkai, a 

primit în mai multe rânduri interdicție de intrare în Serbia (în 2008, pentru 

doi ani).  

 Un „răspuns” al unor extremiști sârbi la adresa activității acestor 

ONG-uri și „puncte de lucru” din Voivodina a fost lansarea de amenințări 

cu bombă și de altă natură la adresa activiștilor, cu mesajul de a-și înceta 

activitatea. 

 Opinia negativă a unei părți a societății civile sârbe în legătură cu 

„legitimațiile de maghiar” a fost întreținută de o opinie similară în alte state 

afectate de legea adoptată de Budapesta (mai ales în România, Slovacia, 

Ucraina și, mai puțin, în Slovenia și Croația). 

 La rândul lor, autoritățile au folosit ca instrument verificarea 

legalității și a activității financiare a acestor ONG-uri, cea ce, de asemenea, 

a oferit argumente elitei maghiare din Voivodina și unor cercuri de la 

Budapesta de a acuza Belgradul de discriminare și încălcarea normelor și 

standardelor europene în domeniul drepturilor și libertăților omului și 

minorităților. 

 Un al treilea rând de motive de tensiuni între „partea sârbă” și 

„partea maghiară” (și ungară) s-a referit la solicitările de autonomie pentru 

comunitatea maghiară din Serbia (Voivodina), începând cu „autonomia 

personală” și încheind cu cea „teritorială”. Cea mai frecventă revendicare în 

acest sens viza includerea în viitoarea regiune autonomă a șase-opt 

municipalități din Voivodina cu populație semnificativă sau chiar 

majoritară maghiară (Kanjiža, 86%, Senta, 81%, Ada, 77%, Bačka Topola, 

59%, Mali Iđoš, 56%, Čoka, 52%, Subotica, Bečej). 

 Uneori, aceste solicitări s-au conjugat cu cererile privind autonomia 

Voivodinei, în ansamblu, acestea mergând până la înființarea „Republicii 

Federale Serbia”. 
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 Al patrulea set de motive de tensiune este legat de 

„internaționalizarea” problemelor, începând cu incidentele cu motivație 

etnică și încheind cu refuzul acceptării solicitărilor de autonomie. 

„Plângerile” elitei maghiare din Serbia (Voivodina), întărite de sprijinul 

Budapestei, au avut ca efect angajarea mai multor instituții europene și 

internaționale (Consiliul Europei, OSCE, diverse organe ale UE, ambasade 

ale unor state membre ale UE etc.), ca și a unor ONG-uri. 

 În loc de concluzii, merită subliniat că incidente cu motivație etnică 

în Voivodina au existat și au fost mai numeroase în primii ani după 

războaiele din fosta Iugoslavie. Începând cu al doilea deceniu al acestui 

mileniu, numărul acestor incidente cunoaște un trend descendent. De 

asemenea, trebuie subliniat că incidentele cu motivație etnică nu s-au 

referit numai la incidente între sârbi și maghiari, ci acestea au vizat și alte 

comunități, cel mai frecvent comunitățile croată, rromă, boșniacă, 

albaneză, dar și cea evreiască. Nu trebuie uitat nici rolul alcoolului în 

producerea unor astfel de incidente, precum și că, adesea, incidentele se 

produceau între tineri. Și, nu în ultimul rând, uneori erau prezentate drept 

conflicte cu motivație etnică, incidente cu o motivație total diferită (furt, 

jaf, gelozie, beție). La crearea unei imagini negative și la mediatizarea 

excesivă a unor incidente caracterizate ca având motivație etnică au 

contribuit, cel mai frecvent, deficiențele de comunicare ale autorităților 

(informarea târzie sau lipsită de transparență din partea autorităților), 

lentoarea organelor judiciare (începând cu durata prea mare a anchetei și 

apoi a procesului penal), sancțiunile prea blânde la adresa vinovaților, 

ceea ce a avut ca efect eficiența redusă a măsurilor punitive și 

antagonizarea unei părți a societății civile, care aștepta transparență și o 

reacție fermă a autorităților. La acestea mai trebuie adăugat interesul unor 

persoane sau organizații (politice, „civice”) de a câștiga puncte politice și 

chiar finanțare. Tabloul se complică și mai mult dacă mai adăugăm că într-

o serie de cazuri vinovații nu au fost identificați niciodată, ceea ce a 

alimentat suspiciuni și învinuiri privind un „complot” între aceștia și 

autorități sau chiar „orchestrarea” de către autorități a incidentelor”.  

 Se poate estima și că tensiunile între comunitățile maghiară și sârbă 

din Serbia (Voivodina) au fost întreținute și de recunoașterea de către 

Ungaria a independenței autoproclamate a Kosovo. Tensiunile și 

incidentele între comunitățile de croați și „bunievți (Bunjevac) vor fi 

abordate ulterior, în contextul analizei „reconcilierii sârbo-croate”. 

 Eroii „reconcilierii sârbo-maghiare” au fost președinții celor două 

țări, Tomislav Nikolić și János Áder, în iunie 2013. 
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 „Reconcilierea sârbo-maghiară” și situația actuală a relațiilor 

sârbo-ungare 

 Istoria relațiilor sârbo-ungare (și, implicit, a relațiilor sârbo-

maghiare) este influențată categoric de pozițiile opuse pe care s-au aflat 

cele două părți  de-a lungul istoriei, și cu precădere în Primul și cel de Al 

Doilea Război Mondial, precum și de unirea Voivodinei cu Serbia, odată cu 

destrămarea Imperiului Austro-Ungar. 

 Se poate aprecia că problemele și divergențele între Belgrad și 

Budapesta au fost menținute și în perioada socialistă, având în vedere atât 

regimul socialist mai relaxat din R.S.F. Iugoslavia, în comparație cu cel din 

Ungaria socialistă, dar și faptul că Budapesta a fost membră a Tratatului de 

la Varșovia și a susținut intervenția sovietică în Cehoslovacia socialistă, în 

1968, putând fi un „cap de pod” pentru o intervenție sovietică similară 

împotriva Iugoslaviei socialiste. 

 După disoluția R.S.F. 

Iugoslavia și începerea 

procesului de democratizare, mai 

întâi a R.F. Iugoslavia și apoi 

(după 2006) a R. Serbia, 

societățile din cele două țări au 

continuat să fie bântuite de 

fantome ale trecutului recent, 

mai precis de evenimente din cel 

de Al Doilea Război Mondial, 

asupra cărora atât politica, dar și 

istoriografia (influențată de 

istoriografiile socialiste din cele 

două țări) aveau opinii contradictorii. 

 „Probabil”, numitorul comun al procesului de „reconciliere” l-a 

reprezentat opțiunea ambelor state de a adera la UE și, implicit, nevoia de a 

realiza reforme radicale nu doar în domeniile economic și social, dar și în 

domeniul cultural și mental. 

 Pe acest fond, au crescut în frecvență și contactele între oficialii de la 

Budapesta și cei de la Belgrad, dialogul demarat având rezultate pozitive în 

toate domeniile. Tendinţa de normalizare s-a extins atât în privinţa  

relațiilor dintre Serbia și Ungaria, cât și în cea a poziției comunității 

maghiare din Serbia (Voivodina). Dialogul și contactele au fost 

intensificate după instalarea la putere a guvernării conduse de Partidul 

Progresist Sârb (SNS), în frunte cu Tomislav Nikolić și, apoi, Aleksandar 

Vučić. 

 
János Áder, Tomislav Nikolić, Čurug, 26.06.2013 

https://www.predsednik.rs/pres-centar/galerija/ 

aktivnosti-predsednika-nikolica-jun-2013 
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 „Reconcilierea” se produce prin câteva acte succesive. Mai întâi, 

Parlamentul republican sârb a adoptat (21.06.2013) Declarația de 

condamnare a actelor împotriva populației maghiare din Voivodina comise 

în anii 1944-1945, iar la 26.06.2013 președintele ungar ține un discurs în 

același parlament, pe timpul căruia cere iertare pentru crimele comise de 

maghiari în cel de Al Doilea Război Mondial împotriva unor victime 

nevinovate sârbe. Tot pe timpul vizitei președintelui ungar în Serbia, cei doi 

președinți, T.Nikolić și J.Áder, depun coroane de flori la monumentul de la 

Čurug, al victimelor nevinovate maghiare din perioada 1944-1945, ucise de 

forțele sârbe și iugoslave de securitate, ca și la monumentul victimelor 

sârbe nevinovate, din magazia lui Topalov („Topalov magacin”), ucise în 

1942
1
. 

 Este important de subliniat că Parlamentul Serbiei a condamnat 

hotărârile Comisiei de stabilire a crimelor ocupanților și a ajutoarelor 

acestora din Voivodina, prin care au fost declarați criminali de război doar 

pe baza apartenenței la etnia maghiară locuitorii din satul Čurug, de 

exemplu (la 22.01.1945), sau Žabalj, fără a lua în calcul responsabilitatea 

individuală. Parlamentul sârb a mai condamnat și acțiunile forțelor de 

securitate care au acționat în baza hotărârilor acelei Comisii. 

 Prin aceste gesturi, cei doi președinți au marcat, simbolic, 

reconcilierea între cele două popoare. Cei doi conducători au evidențiat că 

pe străzile din Čurug a curs sânge nevinovat de sârbi și maghiari în 1942, 

1944 și 1945, iar responsabilitatea pentru aceasta trebuie individualizată. 

 În prezent, relațiile sârbo-maghiare și sârbo-ungare sunt la cel mai 

înalt nivel și au potențial de dezvoltare în toate domeniile. Merită 

evidențiată colaborarea celor două părți în domeniul securității și apărării, 

inclusiv prin desfăşurarea de exerciții militare comune (de forțe terestre și 

forțe fluviale) pe teritoriile ambelor state. 

 Un al doilea plan deosebit de important al colaborării dintre 

Belgrad și Budapesta se referă la securitatea energetică, mai ales în 

condițiile apropiatei suspendări sau reduceri a tranzitului de gaze naturale 

prin Ucraina, prin construirea unui gazoduct care să aducă gaze rusești în 

Serbia, după care acestea ar putea ajunge în Ungaria. 

                                                           
1
 În perioada 21-23.01.1942, trupele horthiste au comis un adevărat pogrom împotriva sârbilor și 

evreilor din Voivodina. În decurs de trei zile, au dispărut în apele Dunării peste 1.300 de locuitori 

din Novi Sad, ca și oameni din satele învecinate  (Čurug, Nadalj, Gospođince, Šajkaška și 

Đurđevo) și din Bečej. Numărul total al victimelor în urma „raziei” este de circa 4.500. Autorii au 

fost membri ai armatei și jandarmeriei ungare, ca și unii civili extremiști, decorați atunci cu 

„Crucea Apărării Naționale” („Nemzetvedelmi Kerest”) și „Medalia Ținuturilor din Sud” („Del-

videki Emlekerem”). 
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 De departe, însă, cea mai elocventă este colaborarea politică. Cei 

mai înalți oficiali sârbi au calificat Ungaria drept cel mai bun prieten al 

Serbiei în UE, iar Belgradul este un mare susținător al numirii unui oficial 

de la Budapesta în calitate de comisar european pentru extindere și 

„vecinătate”. De asemenea, cele mai importante partide maghiare din 

Serbia susțin coaliția majoritară de la Belgrad, condusă de progresiști și 

socialiști și nu s-a mai auzit nimic în ultimii ani de vreo autonomie 

maghiară, nici măcar de cea „personală” și cu atât mai puțin de cea 

„teritorială”. 

 În acest sens sunt și declarațiile președintelui A. Vučić, de la 

sfârșitul lunii septembrie 2019, care a anunțat că se va întâlni cu premierul 

ungar, Viktor Orbán, pentru discuții și coordonarea pe diverse teme, ceea 

ce consolidează „reconcilierea sârbo-maghiară și sârbo-ungară”, inițiată 

de președinții T. Nikolić și J. Áder. 

 

 Relațiile și „reconcilierea sârbo-croată” 

 Relațiile sârbo-croate sunt grevate mai ales de „moștenirea” celui de 

Al Doilea Război Mondial, care a cunoscut un fel de „repetare” în perioada 

războaielor civile provocate de destrămarea R.S.F. Iugoslavia (1991-1995). 

Elemente ale acestei „moșteniri” induc și azi tensiune nu doar în relațiile 

dintre Serbia și Croația, dar și în relațiile dintre sârbi și croați în Croația, 

împiedicând  atât conviețuirea normală a celor două comunități pe teritoriul 

Croației, cât și revenirea într-un număr semnificativ a persoanelor de etnie 

sârbă refugiate și strămutate din Croația. Aceste disensiuni au potențial 

mare de a antagoniza relațiile dintre Belgrad și Zagreb, cu efecte inclusiv 

asupra parcursului european al Serbiei. 

 Principala tentativă de a iniția o „reconciliere” între popoarele sârb și 

croat aparțin preşedinţilor celor două ţări, Kolinda Grabar-Kitarović și 

A.Vučić. După o pregătire de mai multe luni (precedată de participarea 

premierului A. Vučić la ceremonia de învestire a președintei croate K. 

Grabar-Kitarović, în februarie 2015), Belgradul și Zagrebul au organizat pe 

teritoriul Serbiei, la 20.06.2016, o vizită a președintei croate, care s-a 

întâlnit cu premierul sârb. Pe timpul vizitei (la Subotica) s-a semnat o 

„declarație”, în șase puncte, privind îmbunătățirea relațiilor sârbo-croate și 

soluționarea problemelor dintre cele două state. Au fost vizitate comunități 

locale cu populație semnificativă croată și populație mixtă, cu relevanță 

pentru istoria și relațiile sârbo-croate. În acest context, merită subliniat că 

ambii lideri au fost criticați în țările lor de către cercurile radicale și 

naționaliste pentru demersul întreprins. 
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 Cursul ascendent inoculat relațiilor bilaterale de către cei doi lideri a 

mai avut un moment pozitiv important prin participarea președintei croate 

la învestirea lui A. Vučić în funcția de președinte al Serbiei (iunie 2017). 

Ulterior, relațiile dintre cele două state au cunoscut o continuă degradare, 

culminând cu tensiuni majore în 2018 și declararea în aprilie 2018 ca 

persoane indezirabile, mai întâi a ministrului sârb al apărării în Croația și 

apoi a ministrului croat al apărării în Serbia. Este util de subliniat că gestul 

Zagrebului de a-l declara persona non grata pe ministrul Aleksandar Vulin 

are la bază comentariile acestuia legate de tolerarea de către autoritățile 

croate a fenomenului de „relativizare a fascismului”. Tensiunile s-au 

acutizat după ce A.Vulin a fost invitat de către Biserica Ortodoxă Sârbă să 

participe la o comemorare la lagărul de muncă forțată și exterminare de la 

Jasenovac, care a funcționat în perioada Statului Independent Croat (NDH), 

de factură fascistă (1941-1945). 

 În 2019 a continuat seria de acuzații din partea unor oficiali de la 

Belgrad la adresa autorităților de la Zagreb că tolerează manifestările 

(neo)fasciste, prin sprijinirea în mod neadecvat a comemorării masacrului 

de la Bleiburg (Austria) și tolerarea salutului „Pregătiți pentru patrie” („Za 

dom spremni”/ZDS), care s-a impus ca salut al fasciștilor croați în perioada 

NDH. Inclusiv președinta K. Grabar-Kitarović a dat dovadă în câteva 

rânduri de „derapaje” (a susținut că ZDS este un vechi salut croat, s-a 

fotografiat cu niște simpatizanți alături de un drapel al fostului stat fascist 

NDH, nu-și ascunde simpatia față de cântărețul croat Marko Perković 

Thompson, care are câteva cântece care îi glorifică pe unii fasciști croați din 

Al Doilea Război Mondial). 

 La rândul său, Zagrebul 

acuză Belgradul de relativizarea 

fascismului și a atrocităților 

comise de formațiunile 

„cetnicilor” în cel de Al Doilea 

Război Mondial, inclusiv prin 

procesele de reabilitare a unor 

astfel de lideri compromiși ca 

urmare a colaborării cu naziștii 

(Milan Nedić, Dimitrije Ljotić, 

Dragoljub „Draža” Mihailović). 

În prezent, cetnicii se bucură, 

cel puțin pe hârtie, de aceleași drepturi ca foștii „partizani” comuniști (în 

realitate, aceștia ajung foarte greu să obțină indemnizații de veterani!). 

Trebuie subliniat că antifasciștii croaţi condamnă atât „relativizarea 

 
K.Grabar-Kitarović, A.Vučić, Subotica, 20.06.2016 

https://europeanwesternbalkans.com/2016/06/20/ 

declaration-on-serbia-croatia-relations-signed 
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fascismului” în Croația, cât și derapajele președintei croate pe această temă. 

La rândul lor, antifasciștii sârbi condamnă atât punerea semnului de 

egalitate între „partizani” și „cetnici”, cât și încercările de reabilitare a 

liderilor foștilor cetnici și ai statului colaboraționist instituit pe teritoriul 

Serbiei după capitularea regatului iugoslav (aprilie 1941), condus de Milan 

Nedić. 

 Alte teme în dispută între Belgrad și Zagreb se referă la persoanele 

dispărute în timpul războaielor civile (1991-1995), la drepturile și libertățile 

propriei minorități în țara vecină, la procesul de declarare drept sfânt a 

cardinalului Alojzije Stepinac, la tratarea diferită a unor persoane suspecte 

sau chiar condamnate pentru crime de război, ca și la definirea graniței 

comune. 

 Belgradul susține că Zagrebul nu numai că nu sprijină, dar chiar 

obstrucționează revenirea în Croația a persoanelor de etnie sârbă refugiate 

și strămutate (nu creează locuri de muncă în acele zone, în Vukovar nu 

respectă propria legislație privind utilizarea limbilor minorităților etc.). La 

rândul său, Zagrebul acuză Belgradul că divide în mod artificial 

comunitatea croată din Serbia în croați și „bunievți” și că nu asigură 

comunității croate aceleași drepturi pe care le are comunitatea sârbă în 

Croația, de exemplu, de a fi reprezentată în parlament, recurgând la o 

procedură de „discriminare pozitivă”. De asemenea, se mai invocă şi lipsa 

în Serbia a manualelor sau a mijloacelor de informare în masă în limba 

croată. 

 În urma discuțiilor Bisericii Ortodoxe Sârbe cu Biserica Catolică și a 

înființării unei comisii mixte a celor două instituții, procesul de declarare 

drept sfânt a cardinalului Alojzije Stepinac (deja beatificat) a fost 

suspendat. 

 În ceea ce priveşte delimitarea graniței dintre cele două state, aceasta 

ar trebui stabilită pe Dunăre, dar şi în acest caz părțile au o abordare opusă. 

Belgradul dorește ca granița să treacă pe mijlocul șenalului navigabil, în 

timp ce Zagrebul vrea definirea graniței pe baza cadastrului. În același 

context sunt disputate două insulițe (Vukovarska ada, Šarengradska ada). În 

ultimii ani, însă, cele două insulițe sunt folosite, practic, de către cetățeni 

din ambele țări și nu  s-au mai înregistrat incidente. 

 În condițiile în care în Croația se desfășoară o acerbă campanie 

electorală pentru alegerile prezidențiale, iar actuala președintă a țării este 

criticată dur de adversarii politici pentru măsurile de reconciliere cu 

partea sârbă și pentru faptul că l-a avut ca interlocutor pe A. Vučić, 

considerat în Croația drept un extremist sârb, șansele pentru o 

„reconciliere sârbo-croată” sunt nule în viitorul apropiat. 
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 Mai mult, este nevoie de un dialog între istoricii din cele două țări și 

chiar din lume, pentru ajungerea la un numitor comun asupra mai multor 

aspecte, atât ale trecutului (cu accent pe Primul și Al Doilea Război 

Mondial), dar și asupra istoriei recente (destrămarea violentă a R.S.F. 

Iugoslavia). Până atunci, însă, este nevoie de reținere din partea oficialilor 

ambelor state, precum și de inițiative de apropiere. Să sperăm că 

generaţiile tinere vor fi mai puţin încrâncenate şi vor acţiona în direcţia 

reconcilierii deşi, paradoxal, acestea par mai învrăjbite și mai deschise 

pentru o relație conflictuală decât generațiile mai vechi, care chiar s-au 

confruntat pe câmpul de luptă în ultimele războaie civile. 

 Un element de mozaic specific, care nu se încadrează în paradigma 

relațiilor sârbo-croate, este „punctul comun” găsit în Bosnia și 

Herțegovina (BiH), unde „părțile” sârbă și croată cooperează pentru 

contracararea dorințelor elitelor boșniace de centralizare a statului și de 

transformare a acestuia într-un stat unitar, cu un singur președinte și cu un 

guvern. Pentru aceasta, liderii locali ai croaților îndrăznesc chiar să 

depășească „linii roșii” de la nivelul statului bosniac (un exemplu elocvent 

fiind participarea lui Dragan Čović la celebrarea Zilei Republicii Srpska). 

Estimăm că pe termen scurt şi mediu  este improbabilă o „reconciliere 

sârbo-croată”. 

 

 Relațiile și „reconcilierea sârbo-albaneză” 
 Serbia și Albania nu s-au confruntat într-un război direct, cea mai 

mare divergență fiind dată de abordarea total opusă a problemei „Kosovo”: 

Albania a susținut Priština în declararea independenței și în eforturile de 

edificare a instituțiilor de stat, în timp ce Belgradul respinge ferm 

independența și continuă să considere „Kosovo” drept parte a teritoriului R. 

Serbia, în conformitate cu 

Rezoluția 1244/1999 a 

Consiliului de Securitate al 

ONU. 

 Trebuie reamintit că în 

anii optzeci ai secolului trecut 

populația de etnie albaneză din 

provincia Kosovo și Metohija 

(KiM) a început să boicoteze 

sistemul de educație de stat și 

și-a creat un sistem privat 

paralel.  Tot atunci au 

fost înregistrate atentate 

 
Baricade în ”Kosovo”, să nu treacă A.Vučić, 

septembrie 2018 

http://rs.n1info.com/Vesti/a418552/ 

Vucicev-drugi-dan-na-Kosovu.html 
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împotriva forțelor de securitate sârbe și iugoslave din provincie, executate 

de către o forță de gherilă albaneză, Forțele Armate ale Republicii Kosovo 

(Forcat e Armatosura të Republikës së Kosovës (FARK), înființate și 

finanțate de către diaspora kosovară și albaneză, și apoi (din 1997) de către 

o altă forță armată, formată din personal și comandanți locali, din KiM, care 

s-a și impus, în detrimentul FARK, Armata de Eliberare a Kosovo (Ushtria 

Çlirimtare e Kosovës/UÇK). 

 De la executarea de atentate împotriva forțelor de securitate și a 

etnicilor albanezi care acceptau și colaborau cu instituțiile Belgradului, în a 

doua jumătate a anilor nouăzeci UÇK a trecut la o adevărată luptă de 

gherilă, ceea ce a necesitat angajarea de către Belgrad a unor forțe sporite 

de securitate și apoi și a Armatei Populare Iugoslave (JNA). În 1998, UÇK 

controla și acționa în peste jumătate din teritoriul KiM (împărțit, în 

principiu, în șapte „zone de responsabilitate”). 

 În ultimă instanță, sub conducerea SUA, în 1999 NATO intervine 

militar împotriva R.F. Iugoslavia și după o campanie de 79 de zile 

provincia intră sub administrarea ONU (prin UNMIK), iar NATO instituie 

o forță de protecție menită să garanteze dezangajarea părților, retragerea din 

KiM a administrației și a forțelor de securitate republicane și federale, ca și 

securitatea și libertatea de mișcare a tuturor locuitorilor KiM. 

 Pe acest fond, treptat, după mai multe procese de negocieri eșuate, în 

februarie 2008 autoritățile de autoguvernare provizorii de la Priština își 

declară unilateral independența (UDI), iar aceasta este recunoscută rapid de 

către majoritatea statelor membre ale NATO și UE, ca și de către multe alte 

state (în 2017 circa 110 state recunoșteau UDI). 

 Moscova blochează accesul „Republicii Kosovo” la ONU, această 

temă neajungând nici măcar pe agenda Consiliului de Securitate. 

 În urma acțiunilor de lobby ale Belgradului, în 2019 numărul statelor 

care recunosc UDI scade sub 100, iar alte state anunță dacă nu revocarea, 

atunci „suspendarea” recunoașterii UDI, până la finalizarea „dialogului” 

dintre Belgrad și Priština, cu medierea UE. 

 Belgradul acuză Tirana că se află în spatele planurilor și 

demersurilor de unificare a tuturor teritoriilor din Balcanii de Vest locuite 

de populație albaneză în ceva ce se numește colocvial „Albania Mare” sau 

„Albania Naturală”. 

 Între „dovezile” în acest sens Belgradul aduce acțiunea coordonată a 

populației albaneze din Serbia Centrală (mai ales din municipalitățile 

Preševo, Bujanovac și Medveđa) și „Kosovo”, Muntenegru și Macedonia 

de Nord și chiar din Albania, în diverse chestiuni, dar mai ales demersurile 

din ultimii ani, de coordonare dintre Tirana și Priština pentru eliminarea 
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controalelor vamale la frontiera comună sau funcționarea unor ambasade 

comune. Desigur, tot aici intră și sprijinul Albaniei pentru formarea 

„armatei” statului kosovar, ca și pentru aderarea „Kosovo” la organizațiile 

internaționale (ONU, Interpol, UNESCO etc.). 

 Autoritățile de la Priština resping vechiul acord cu Belgradul de 

înființare în „Kosovo” a Asociației Municipalităților Sârbe din Kosovo 

(ZSO) și fac eforturi pentru transformarea treptată a Forțelor de Securitate 

ale Kosovo (KSF) în viitoarea armată a Kosovo, sens în care acționează cu 

tenacitate pentru obținerea sprijinului unor forțe politice ale sârbilor din 

Kosovo, precum și pentru încadrarea în KSF a mai multor etnici sârbi. 

 Fiecare ciclu electoral aduce cu sine noi tensiuni și incidente, în 

ultimii ani Priština respingând în mai multe rânduri participarea oficialilor 

de la Belgrad în campaniile electorale din „Kosovo” și interzicând frecvent 

accesul în „Kosovo” al funcționarilor R. Serbia care acționează evident și 

intens împotriva independenței Kosovo și a instituțiilor „kosovare”. 

 Mai mult, ca represalii pentru acțiunile de lobby ale Belgradului 

împotriva independenței Kosovo, în urma cărora mai multe state membre 

ale ONU și-au revocat sau „suspendat” hotărârea de recunoaștere a 

independenței Kosovo, în noiembrie 2019, Priština a instituit taxe 

suplimentare la importurile din R. Serbia (Serbia Centrală) și BiH, mai întâi 

de 10%, iar apoi (ca urmare a eșecului înregistrat în încercarea de aderare la 

Interpol) de 100%. 

 Taxele nu au fost anulate nici la circa 10 luni de la instituire, în 

pofida apelurilor repetate ale UE și SUA. Partea sârbă s-a abținut de la 

măsuri de reciprocitate, pentru a  nu-i afecta și pe etnicii sârbi din Kosovo, 

dar și pentru a nu-și strica  imaginea de partener responsabil și credibil în 

fața actorilor implicați în „dialogul” cu Priština (UE, dar și SUA). 

 Pentru a neutraliza influența Belgradului în „Kosovo”, Priština 

obstrucționează activitatea „Listei Sârbe” (SL), formațiune care reunește 

mai multe grupări politice și organizații sârbe din Kosovo și care acționează 

sub tutela autorităților de la Belgrad concomitent cu încurajarea altor forțe 

politice ale sârbilor, care acuză Belgradul de presiuni și dorința de a 

conduce autoritar viața politică, socială și economică a sârbilor din Kosovo. 

Între liderii sârbi din Kosovo simpatizați de Priština se numără Slobodan 

Petrović și Rada Trajković. 

 Încrederea între comunitățile sârbă și albaneză, atât în „Kosovo”, cât 

și în Serbia Centrală mai este subminată de incidentele în care sunt 

implicați etnici sârbi care încearcă să-şi protejeze proprietățile din Kosovo 

(confruntări fizice, incendieri, acuzații neîntemeiate de crime de război, 

interzicerea libertății de mișcare ș.a.), care au uneori un efect de bumerang 
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în Serbia Centrală, la adresa etnicilor albanezi de acolo (violențe fizice și 

demolarea sau incendierea unor firme, inclusiv la Belgrad, Novi Sad sau 

Vršac). 

 Indiferent de acțiunile fostului regim socialist sârb/iugoslav în 

„Kosovo”, trebuie recunoscut că în prezent etnicii sârbi din „Kosovo” nu se 

bucură de libertate de mișcare și nici de siguranță pentru viața și 

proprietățile lor. Evaluarea este valabilă nu numai pentru zonele mixte din 

punct de vedere etnic, dar și pentru enclavele mai mici locuite de sârbi. 

 În prezent, „dialogul dintre Belgrad și Priština” este blocat și toată 

lumea așteaptă rezultatul alegerilor parlamentare din „Kosovo”. 

Speranțele sunt legate de implicarea mai hotărâtă în soluționarea „nodului 

kosovar” a cancelarului german A. Merkel și a președintelui francez 

Emmanuel Macron, anunțată pentru perioada de după formarea noii puteri 

la Priština. Desigur, din ecuație nu poate lipsi implicarea Washingtonul și 

este foarte probabilă și o angajare mai mare a Moscovei (sugerată nu doar 

de declarațiile președintelui Rusiei, V. Putin, ministrului de externe, S. 

Lavrov, dar și de numirea la Belgrad a unui ambasador care și-a clădit o 

mare parte din cariera diplomatică în și în legătură cu Balcanii de Vest și 

Europa de Sud-Est, Alexandr Boțan-Harcenko). 

 Între elementele care influențează negativ potențialul de 

„reconciliere” în „Kosovo” se numără modificarea percepției populației 

sârbe față de KFOR: încrederea s-a erodat, deoarece în ultimii doi ani 

KFOR a fost percepută ca renunțând la atitudinea de neutralitate și 

aderând la poziția majorității statelor membre ale UE, de sprijin pentru 

edificarea instituțiilor „statului Kosovo”. În același plan, s-a strecurat o 

neîncredere inclusiv în relația dintre KFOR și Armata Serbiei, în urma 

evenimentelor din 28.05.2019, când pe timpul unor acțiuni ale Poliției 

„Kosovo” (inclusiv cu forțe speciale) în trei „municipalități sârbe” din 

Nordul „Kosovo” (Leposavić, Mitrovica Nord, Zubin Potok) s-a întrerupt 

pentru câteva ore comunicarea dintre Armata sârbă și KFOR, condiții în 

care nu s-a exclus posibilitatea escaladării situației și chiar a unui incident 

de securitate major. Tot atunci au fost raportate deplasări de trupe ale 

armatei sârbe în apropiere de granița administrativă cu „Kosovo”. Situația 

este complicată și de insinuări (!) privind posibilitatea unei intervenții 

armate a R. Serbia în „Kosovo”, în cazul deteriorării „dramatice” a 

situației de securitate, chiar cu riscul unei confruntări cu KFOR. 

 Belgradul este mulțumit de faptul că în ultimii doi ani 15 state și-au 

revocat sau și-au suspendat hotărârea de recunoaștere a independenței 

„Kosovo” și că Serbia a reușit să anihileze eforturile „Kosovo” de a adera 

la UNESCO și Interpol. Totodată, Belgradul este mulțumit și de o oarecare 
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„deschidere” a actualei administrații americane față de „problema 

Kosovo”. Dacă înainte această problemă era considerată ca „închisă”, în 

prezent Washingtonul admite că realitatea este alta și pare deschis să audă 

poziția părții sârbe și ce soluții oferă aceasta. Totuşi, de aici și până la 

acceptarea de către SUA a unor modificări teritoriale este cale lungă, iar 

revocarea recunoașterii independenței ”Kosovo” este improbabilă. 

 La fel de improbabilă este și „reconcilierea sârbo-albaneză”, în 

lipsa unui compromis între Belgrad, Priština și Tirana. 

 

 Relațiile și „reconcilierea sârbo-boșniacă” 
 Relațiile dintre popoarele sârb și boșniac sunt afectate de 

„moștenirea” războaielor trecute. Dacă „moștenirea” războaielor din 

perioada otomană s-a estompat, „moștenirea” celui de Al Doilea Război 

Mondial și cea a disoluției violente ale R.S.F. Iugoslavia sunt încă vii și 

cauzează neîncredere și chiar dorință de răzbunare. Fiecare „parte” pune în 

prim-plan propriile victime și aduce argumente privind o vinovăție mai 

mare a celeilalte „părți”. Sugestiv este faptul că într-o serie de cazuri au fost 

comise crime de război în aceeași zonă de către ambele „tabere”, cum este 

situația în zona Srebrenica, din BiH. 

 Principalele probleme care afectează relațiile și încrederea între 

popoarele sârb și boșniac sunt: viziunea diferită asupra evenimentelor din 

spațiul iugoslav și cu precădere din BiH, în perioada 1992-1995 (de unde 

decurge și evaluarea diferită a persoanelor acuzate sau condamnate pentru 

crime de război - unele dintre acestea fiind pentru o „tabără” criminali de 

război, iar pentru cealaltă „tabără”, eroi); revendicările pentru autonomie în 

regiunea Sandžak/Raška; învinuirile privind nerespectarea drepturilor 

membrilor poporului boșniac din Serbia Centrală; acuzațiile privind 

implicarea statului sârb în divizarea comunității islamice din R. Serbia; și 

chiar tergiversarea semnării unui tratat de frontieră între R. Serbia și BiH. 

Fiecare „parte” are propriile argumente și neajungerea la un „numitor 

comun” are ca efect tensionarea ocazională a relațiilor, dar cel mai grav este 

riscul erodării în timp a încrederii între cele două popoare, ceea ce face 

inutilă orice încercare de reconciliere. 

 Actuala arhitectură politică și de stat a BiH, pe de-o parte, asigură 

protejarea intereselor tuturor celor trei „popoare constitutive” (boșniac, sârb 

și croat), dar, pe de altă parte, creează probleme pentru o funcționare și un 

proces de decizie rapid și eficient, mai ales în condițiile în care cele trei 

„popoare constitutive” au frecvent agende politice diferite: boșniacii și 

croații doresc aderarea țării și la UE și la NATO, sârbii resping aderarea la 

NATO; boșniacii doresc centralizarea statului și desființarea entităților, 
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sârbii doresc prezervarea organizării statului conform Acordului de Pace de 

la Dayton (DPA); croații doresc modificarea legislației pentru ca votul 

poporului croat din Federația BiH să nu fie anulat de votul alegătorilor 

boșniaci; nu în ultimul rând, mulți croați doresc înființarea celei de-a treia 

entități în BiH, care să fie cu populație majoritară croată. 

 Tensiunile dintre cele două popoare se răsfrâng și asupra relațiilor 

dintre R. Serbia și BiH și au capacitatea de a afecta nu doar relațiile de bună 

vecinătate, dar și procesele celor două țări de aderare la UE. 

 La motivele „interne” ale acestor tensiuni se adaugă și factori 

externi, între aceștia putând fi menționat sprijinul unor mari actori pentru 

una din „taberele” din BiH. Astfel, SUA și celelalte state membre ale 

NATO și UE sunt percepute ca sprijinind pozițiile boșniace, de centralizare 

a BiH, iar Moscova este văzută ca un susținător al pozițiilor sârbe, 

personificate de liderul Alianței Social-Democraților Independenți (SNSD) 

și actual reprezentant al R. Srpska (practic, al sârbilor din BiH) în 

Președinția BiH, Milorad Dodik. La aceasta contribuie contactele lui cu mai 

mulți lideri de la Moscova, inclusiv cu președintele Vladimir Putin. 

 Ori de câte ori „partea boșniacă” face un pas spre „centralizare”, 

cum este cazul recentei „declarații-program” a Partidului Acțiunii 

Democrate (SDA), condus de către fostul reprezentant boșniac în 

Președinția BiH, Bakir Izetbegović, tot de atâtea ori are loc o „coagulare” a 

forțelor politice sârbe, iar SNSD și M. Dodik folosesc ocazia pentru a-și 

reafirma rolul de lideri în prezervarea competențelor și a identității 

poporului sârb și a R. Srpska în cadrul BiH. Mai mult, uneori este adus în 

prim-plan programul SNSD potrivit căruia în caz de încălcare a 

prevederilor Acordului de la Dayton și a încercării de desființare a R. 

Srpska, aceasta să facă uz de „dreptul la autodeterminare” și să iasă din 

BiH. 

 Despre emoții și manipulare în disputa sârbo-boșniacă vorbește 

elocvent incidentul din 

11.07.2015, cu ocazia vizitei 

premierului de atunci al Serbiei, 

A.Vučić, la complexul memorial 

de la Potočari (Srebrenica), unde 

sunt înmormântate mai multe mii 

de victime boșniace din perioada 

războiului civil din BiH (1992-

1995). Potrivit datelor din mass-

media, liderul sârb a fost victima 

unei tentative de linșaj, cu toate 

 
A.Vučić, Potočari-Srebrenica, 11.07.2015 

https://sveosrpskoj.com/vlada-rs/lukac-na-nivou-  

bih-jos-ne-postoji-volja-da-se-rijesi-slucaj-napada- 

na-vucica-u-potocarima/?script=lat 
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că venise să depună o coroană de flori și să se închine la mormintele 

victimelor boșniace. La peste patru ani de la incident, ancheta penală nu a 

progresat, iar vinovații nu au fost deferiți justiției, ceea ce sporește 

neîncrederea atât între popoarele sârb și boșniac, cât și neîncrederea 

poporului sârb din BiH în instituțiile BiH. 

 Anunțurile unor cercuri boșniace privind schimbarea numelui R. 

Srpska sau a zilei naționale a acesteia nu au cum să contribuie la 

reconciliere. La fel, nici negarea în R. Srpska a dreptului de a fi vorbită 

limba bosniacă nu are cum să apropie cele două popoare (în condițiile în 

care limba bosniacă este recunoscută în R. Serbia!). 

 În aceste condiții, „reconcilierea sârbo-boșniacă” rămâne un 

deziderat al celor optimiști. Totuși, premise pentru aceasta s-ar putea crea 

în condițiile aderării BiH la UE, unde ar exista șanse să se pună accentul 

pe o societate democratică care are în centru cetățeanul, în detrimentul 

principiului segregării etnice și al prezervării intereselor unor elite. 

 

 Aprecieri și concluzii 
 Situația politică și de securitate în Balcanii de Vest este deosebit de 

complexă și este influențată atât de factori „interni”, cât şi de implicarea 

mai multor „actori externi”. 

 „Reconcilierea” între unele popoare și comunități etnice, ca și între 

unele state din Balcanii de Vest este grevată, în primul rând, de 

incapacitatea de a depăși „moștenirea istorică”. 

 În cazul „reconcilierii istorice cu Ungaria”, Belgradul a dat dovadă 

de mult pragmatism, iar procesul a fost influențat semnificativ de 

minoritatea maghiară din Serbia și de avantajele unei relații bune cu un stat 

vecin membru al UE și NATO, 

care poate sprijini realizarea 

intereselor naționale sârbe de 

aderare la UE și de prezervare a 

populației sârbe în „Kosovo”. 

Nu în ultimul rând, această 

„reconciliere” a avut la bază 

recunoașterea faptului că 

ambele părți au comis greșeli, 

iar pentru crimele comise sunt 

vinovate persoane nu popoare. 

De asemenea, la această 

reconciliere a mai contribuit 

faptul că nu s-a încercat o 

 
Dodik, Irinej, Putin, Vučić, Belgrad, 17.01.2019 

https://www.predsednik.rs/pres-centar/galerija/ 

zvanicna-poseta-predsednika-ruske-federacije-27570  
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„cuantificare” a vinovăției sau să fie scos în evidență „cine a început”. 

Acest model încă nu este valabil pentru celelalte dispute menționate, ceea 

ce face puțin probabilă reconcilierea în acele cazuri. 

 Spațiul Balcanilor de Vest continuă să fie caracterizat de o serie de 

dispute pe diverse teme (teritoriu, drepturi ale minorităților, gestionarea 

unor probleme comune, cum ar fi migrația etc.), ca și de interesele și 

implicarea unor actori geopolitici (SUA, UE, F. Rusă, China) sau puteri 

regionale (Germania, Turcia).  

 Un rol pozitiv în stabilizarea situației și descurajarea demersurilor 

unilaterale violente îl au prezența (militară și civilă) internațională și 

opțiunea tuturor statelor regiunii de aderare la UE și de cooperare într-un 

sistem colectiv de securitate (regional sau internațional). 

 Pe un astfel de fundament, se creează condiții pentru păstrarea și 

chiar pentru crearea de probleme și dispute noi, practic, în toate domeniile. 

Principalele probleme ale regiunii rămân statul bosniac (nefuncțional, cu 

tendințe centrifuge ale principalelor popoare constitutive, boșniac, sârb și 

croat) și statutul disputat al Kosovo. Dar și negăsirea unor soluții pentru 

problemele existente în relațiile dintre popoarele sârb și croat, sârb și 

boșniac complică situația și reprezintă o sursă de instabilitate. 

 În 2019 este de așteptat ca principalele probleme ale R. Serbia să 

rămână statutul Kosovo și provocările în parcursul european (inclusiv 

influența relațiilor sale bune cu F. Rusă și semnarea acordului de cooperare 

cu Uniunea Economică Eurasiatică asupra acestui parcurs). Nu sunt de 

așteptat progrese în soluționarea disputelor teritoriale ale Belgradului cu 

Croația sau cu BiH. Problemele Belgradului în relația cu Zagrebul pot bloca 

temporar parcursul european al R. Serbia (prin amânarea deschiderii unor 

capitole de negociere). 

 În plan intern, „Kosovo” se va confrunta cu aceeași neîncredere între 

principalele două comunități, albaneză și sârbă, și cu dorința Prištinei de a-

și extinde și consolida dominația și în Nordul „Kosovo”. În „plan extern”, 

Priština va încerca din nou să devină membru al organizațiilor 

internaționale relevante (cel puțin al Interpol, dacă nu și al UNESCO) și va 

miza în acest sens pe sprijinul SUA, al statelor membre ale UE care au 

recunoscut independența „Kosovo”, ca și pe sprijinul mai multor state 

musulmane. 

 În 2019 nu sunt așteptate progrese semnificative ale BiH pe calea 

aderării la UE, iar demersurile de aderare la NATO vor fi cel puțin 

suspendate, dacă nu anulate. În pofida presiunilor Zagrebului, este 

probabilă menținerea parteneriatului sârbo-croat în BiH, pentru 

contracararea dorinței elitelor boșniace de centralizare a BiH. 
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 În pofida nemulțumirilor privind ritmul lent, Muntenegrul își va 

continua parcursul european, având (ca și în cazul aderării rapide la NATO) 

argumentul necesității contracarării influenței Moscovei. Nu au șanse de 

soluționare problemele identitare (muntenegrean versus sârb), dar este puțin 

probabil ca acestea să escaladeze, fapt demonstrat și de celebrarea fără 

incidente, la Budva, a 800 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Sârbe 

(27-28.09.2019). 

 Albania se va confrunta în continuare cu tensiuni între putere și 

opoziție, cu șanse mari ca acestea să se transpună și în violențe de stradă. 

Pe acest fond, probabil, progresele în parcursul european vor fi modeste. 

În condițiile campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, în Croația 

este puțin probabilă o ofensivă serioasă a puterii în scopul combaterii 

simpatiei unor cercuri pentru mișcarea fascistă croată din cel de Al Doilea 

Război Mondial. De asemenea, nu sunt așteptate progrese în soluționarea 

disputei de graniță maritimă cu Slovenia, dar nici incidente violente de 

amploare în zonă. Va continua construcția podului din zona Pelješac. 

 În ansamblu, va fi în 

continuare activă „Ruta Balcanică” 

a migrației, cu posibilitatea 

intensificării în perioada verii, când 

cresc semnificativ și fluxurile de 

turiști, iar structurile de la frontiere 

sunt mai aglomerate. 

Statele regiunii vor continua să 

monitorizeze revenirea în regiune a 

„luptătorilor teroriști străini” și a 

familiilor acestora, fiind puțin 

probabile actele teroriste. 

 O problemă comună a tuturor 

statelor regiunii, care va continua și 

în 2019, este „exodul creierelor” spre Occident, fenomen favorizat de faptul 

că cetățenii din regiune (cu excepția celor din „Kosovo”) nu au nevoie de 

viză pentru deplasările în UE. 

 Pentru pace și stabilitate în Balcanii de Vest este nevoie de o 

reconciliere reală între popoare. Fostul Tribunal Penal Internațional pentru 

Fosta Iugoslavie (ICTY), de la Haga, nu și-a îndeplinit această menire, unii 

analiști afirmând că efectele activității acestuia au fost contrare acestui 

deziderat. Pentru o reconciliere durabilă în Balcanii de Vest este nevoie de 

un proces complex, care trebuie să plece de la elitele etnice și politice din 

fiecare țară sau entitate și să fie susținută de o amplă campanie mediatică. 

 
Skelani, lângă Srebrenica 

https://www.in4s.net/skelani-kod-srebrenice- 

sjutra-parastos-za-305-poginulih-srba/?lang=lat 

https://www.in4s.net/skelani-kod-srebrenice-
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 În prezent, însă, în fiecare țară sau entitate se prezintă propriul 

adevăr privind evenimentele violente din perioada destrămării fostei 

Iugoslavii, ceea ce alimentează intoleranța interetnică și chiar ura. 

 Reconcilierea nu se 

poate realiza cu școli divizate 

pe criterii etnice și programe 

școlare nearmonizate în 

domeniul istoriei recente. 

Indiferent de etichetare, 

„genocid” sau doar „crimă de 

război” (licitându-se numărul 

victimelor, începând cu 

Jasenovac și încheind cu 

Srebrenica), este indubitabil că 

pe timpul războaielor civile din 

fostul spațiu iugoslav s-au 

produs masacre și violări grave 

ale dreptului internațional, iar 

umbrele acestora grevează viitorul popoarelor statelor și entităților apărute 

în acel teritoriu. Este nevoie de asumarea responsabilității și indicarea clară 

(și sancționarea drastică) a persoanelor vinovate de atrocități, fără 

inculparea popoarelor. 

 Merită atenție inițiativa susținută de câțiva ani de președintele sârb 

A.Vučić și primită inițial cu mare neîncredere de către unii lideri din 

regiune, privind eliminarea barierelor dintre statele din Balcanii de Vest, 

mai ales pentru facilitarea relațiilor economice și a schimburilor comerciale. 

Primii interlocutori ai liderului sârb sunt premierii albanez și macedonean, 

Edi Rama și Zoran Zaev. Într-o fază ulterioară, ar adera la noul „Mini-

Schengen” (sau „CEFTA Plus”) BiH și Kosovo. Inițiativa se bucură de 

sprijinul mai multor capitale europene și îndeosebi de sprijinul actualului 

cancelar german, Angela Merkel. Poate și pentru că, într-un fel, inițiativa se 

încadrează în „Procesul de la Berlin”. Este un început, urmează, însă, 

eforturi considerabile pentru a neutraliza toate obstacolele. 

 

BIBLIOGRAFIE 
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www.rtv.rs 

www.tanjug.rs 

www.predsednik.rs 

www.srbija.gov.rs 

 
Complexul memorial Potočari-Srebrenica 

https://www.npr.org/sections/thetwo-

way/2015/07/11 

422010098/20-years-after-srebrenica-anger-over- 

genocide-still-runs-hot?t=1569674679458 
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RELAŢIILE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI CHINA ÎN 

ACTUALUL CLIMAT GEOPOLITIC 

Partea a II-a 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

 

 Investiţii strategice ale Chinei în Europa  

 Aşa cum am arătat şi în prima parte a 

lucrării, state precum Germania şi Franţa şi-au 

exprimat teama în ceea ce priveşte extinderea 

infrastructurii şi investiţiilor chinezeşti în spaţiul 

Uniunii Europene. Această teamă s-a materializat 

într-un document intitulat „UE-China – o evaluare 

strategică” în care se afirmă că pentru Europa, 

China este simultan un spaţiu cu un sistem politic 

diferit, un partener de cooperare, un concurent 

economic şi un rival care caută în mod sistematic 

să promoveze un sistem de guvernare diferit de cel 

european. Ideile din acest document au fost întărite în ianuarie 2019 şi de 

Federaţia Industriaşilor Germani (BDI), care a declarat că prin folosirea 

politicilor industriale specifice statului centralizat, China devine un 

„competitor sistemic”. Mai mult, Germania doreşte să elaboreze legi care să 

blocheze preluarea capacităţilor industriale germane considerate de 

importanţă strategică de către străini. Nu este lipsit de interes să subliniez 

că această atitudine radicală a apărut după ce o companie de stat chineză a 

cumpărat Compania Kuka, specializată în producerea de maşini unelte cu 

tehnologii avansate. Compania Kuka este pe locul doi în lume în ceea ce 

priveşte producerea de roboţi industriali, mijloace industriale 4.0 care este o 

tehnologie superioară automatizării. 

 Companiile chineze s-au infiltrat şi în alte sectoare industriale de 

vârf. Astfel au cumpărat Compania Volvo din Suedia, divizia Mercedes 

Smart a Companiei Mercedes, Compania Syngenta, din Elveţia, 

producătoare de îngrăşăminte chimice pentru agricultură, şi acestea sunt 

doar numele cele mai răsunătoare. 

 Nu întâmplător preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la discuţiile 

purtate cu preşedintele Chinei, Xi Jinping, pe timpul vizitei acestuia în 

Franţa (24-26.03.2019), a adus la convorbiri şi pe cancelarul Germaniei, 

Angela Merkel, şi pe preşedintele Comisiei UE, Jean - Claude Juncker. Mai 

mult, cu două zile înainte de sosirea oaspetelui chinez la Paris, preşedintele 

Franţei anunţa că „…perioada de naivitate europeană a luat sfârşit. Relaţiile 
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dintre UE şi China nu trebuie să fie orientate numai către comerţ ci trebuie 

considerată o relaţie geopolitică şi strategică”. 

 Intenţia liderului francez a fost suficient de clară - aceea de a lăsa 

impresia unui bloc unit în faţa provocării Chinei. 

 Oricum, cu câteva zile înainte, Italia tocmai semnase 

Memorandumul de Înţelegere (MOU) prin care adera la iniţiativa Chinei 

„One Belt, One Road” aşa că tăria mesajului a fost oarecum diluată.  

 La începutul lunii august 2019, Angela Merkel a început o vizită 

oficială în China…a douăsprezecea de când este cancelarul Germaniei. Pe 

data de 06.09.2009 a avut loc întâlnirea oficială cu preşedintele Chinei, Xi 

Jinping. Declaraţiile pentru presă făcute la sfârşitul discuţiilor au fost mai 

curând din zona bunelor intenţii, fără prea multă substanţă (nevoia de 

cooperare strategică – Jinping; sprijin pentru edificarea legăturilor dintre 

UE şi China - Merkel). 

 Totuşi, analiştii consideră că adevăratele evoluţii ale relaţiilor dintre 

UE şi China se vor vedea în următoarele luni, când cancelarul Germaniei va 

încerca să stabilească, eventual împreună cu partenerii săi europeni, un 

cadru funcţional al legăturilor UE – China. Se estimează că astfel va reuşi 

dozarea influenţei politice şi economice a Chinei pe bătrânul continent. 

 Mai eficient decât acest plan mi se pare hotărârea liderilor europeni 

de a sprijini cu investiţii financiare marile companii de telecomunicaţii din 

UE (Erikson, Nokia etc.). Astfel, impetuozitatea companiilor chineze va 

putea fi domolită prin  aplicarea metodelor pe care le folosesc şi ele, adică 

sprijin statal pentru dezvoltare şi competitivitate. 

 Este greu de estimat dacă încercările de protecţie adoptate de Franţa, 

Germania, Olanda etc. vor rezista prea mult ofensivei chineze. Deocamdată 

în Europa, în afară de Italia, mai sunt încă 13 state membre ale Uniunii 

Europene care au semnat MoU cu China (Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, 

Ungaria, Grecia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi 

Slovenia.). Dacă tot ne-am propus să discutăm despre investiţiile Chinei în 

Europa, cred că am putea să începem de la Est către Vest. 

 

 China versus Ucraina, Belarus, Moldova 

 În condiţiile în care China se află în plină implementare a strategiei 

de extindere a influenţei sale la nivel global, Europa  este şi va rămâne un 

obiectiv principal al liderilor de la Beijing. O dovadă concludentă este 

aceea că în ultimii 10 ani companiile din China au investit aproximativ 318 

miliarde USD în Europa. Majoritatea investiţiilor s-au făcut în beneficiul 

proiectului „One Belt, One Road”, fie pentru dobândirea unor poziţii 

strategice în vestul continentului, fie pentru dezvoltarea infrastructurilor 
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portuare în sudul continentului sau a creşterii  conectivităţii în estul 

continentului. 

 În Estul Europei ţările care s-au bucurat deocamdată de atenţia 

Beijing-ului sunt Ucraina, Belarus şi Moldova, deoarece poziţia lor 

geografică oferă Chinei un bun coridor terestru către piaţa europeană. 

 Ucraina: a devenit un partener major pentru investitorii chinezi care, 

fără a deranja prea tare Rusia, investesc masiv în Ucraina. Astfel, o 

companie chineză a 

realizat modernizarea 

portului Yuzkny de la 

Marea Neagră şi 

proiecte similare sunt în 

derulare la Odessa şi 

Cernomorsk. O altă 

companie chineză a 

semnat un MOU pentru 

construirea celei de a 

patra magistrale a 

metroului din Kiev, 

valoarea investiţiei fiind 

de 2 miliarde USD. 

 Pe lângă 

proiectele comerciale şi 

de infrastructură, 

Beijing-ul acţionează şi 

pentru creşterea 

cooperării pe linie 

militară şi de securitate. 

Astfel, China a devenit 

una dintre cele mai mari 

pieţe pentru exportul 

ucrainean de armament 

(în 2017 a cumpărat 

arme din Ucraina în valoare de 83 milioane USD). De asemenea, 

autorităţile de la Kiev poartă discuţii cu partenerii lor chinezi pentru 

producţia în comun a avionului Antonov. Aici sunt anumite probleme 

deoarece ucrainenii se tem de colegii lor chinezi că le vor fura proiectul 

pentru a produce apoi propriul lor avion, eventual cu unele modificări faţă 

de original. Îngrijorările sunt justificate de experienţele anterioare - aşa s-a 

întâmplat cu portavionul cumpărat din Ucraina în anul 1998. Acesta este şi 
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motivul pentru care serviciile de informaţii ucrainene nu şi-au dat acordul 

pentru cumpărarea de către  investitorul chinez a uzinei MotorSich unde se 

fabrică turbinele de avion. 

 Probabil că şi în China există proverbul sau or fi ajuns şi ei la 

concluzia că „încercarea moarte n-are”. 

 Belarus: China a lansat câteva proiecte ambiţioase în această ţară, 

inclusiv construirea unui parc industrial care ar urma să fie cel mai mare 

proiect de acest gen construit în afara graniţelor sale. Investiţia este de 1 

miliard USD. Una din companiile participante în acest proiect intenţionează 

să-şi extindă  investiţiile pentru construirea unui terminal în portul lituanian 

Klaipeda, unde Belarus îşi derulează marea majoritate a operaţiunilor de 

import-export. O altă companie de construcţii de maşini din China a semnat 

deja cu autorităţile de la Minsk un MOU pentru a construi o uzină mecanică 

în Belarus. 

 Vizita preşedintelui Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, în 

China (25-27.04.2019) cu ocazia participării la cel de al doilea Forum de 

cooperare internaţională „One Belt, One Road” a impulsionat şi mai mult 

cooperarea bilaterală. Discuţiile preşedintelui Lukasenko cu preşedintele 

Chinei, Xi Jinping, au avut un rol important pentru trasarea domeniilor de 

cooperare viitoare, accentul fiind pus pe comerţ, economie, investiţii şi  

umanitar. 

 Experţii delegaţiei din Belarus au negociat şi semnat cu partenerii lor 

chinezi peste 20 de acorduri de cooperare, dintre care un acord 

interguvernamental (pentru implementarea în Belarus a coridoarelor  

chinezeşti de transport digital, tranzit rapid şi a sistemului logistic), şase 

acorduri ministeriale şi 13  acorduri de afaceri. S-a discutat şi s-a convenit 

ca Belarus să-şi mărească şi să-şi diversifice gama produselor agricole 

exportate în China. Peştele procesat, puii, produsele lactate, făina, mierea 

de albine, vegetalele şi produsele cosmetice sunt foarte apreciate pe piaţă 

chineză. 

 De asemenea, China a acordat Belarusului un împrumut de 100 

milioane euro. 

 Progrese s-au făcut şi în privinţa cooperării de securitate, China 

oferind guvernului de la Minsk un ajutor militar anual, este drept, mai mult 

simbolic, astfel încât Moscova să nu se simtă vexată (armament de calibru 

mic). De asemenea, a fost lansată o cooperare bilaterală pentru dezvoltarea 

unui lansator multiplu de rachete denumit „Polonez”, dar proiectul 

întâmpină greutăţi deocamdată. 

 R. Moldova în prezent poartă tratative cu Beijingul pentru realizarea 

unui acord de comerţ liber. 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL IV/nUMĂRUL 8 • NOIEMBRIE 2019 

ADMRR „aL.I. CUZa”  56 

 

 În ceea ce priveşte cooperarea de securitate, aceasta este mult mai 

modestă decât în celelalte două ţări analizate, aceasta probabil şi datorită 

faptului că R. Moldova acordă o relativă prioritate cooperării cu NATO. 

 

 Putem concluziona că modelul penetrării economice a Estului 

Europei, zona considerată de Moscova ca fiind vecinătatea sa apropiată, 

este similar cu cel folosit pentru pătrunderea în Asia Centrală. Totuşi aici 

sunt nişte particularităţi datorate realităţilor geopolitice regionale şi a 

apropierii politice recente dintre China şi Rusia. Printre acestea putem 

menţiona: interesele Rusiei în Ucraina şi conflictul militar din estul ţării va 

ţine, cel puţin pentru o perioadă, sub control, expansiunea capitalului 

chinezesc; Belarus este membră a mai multor organizaţii economice şi de 

securitate controlate de Moscova (Uniunea Economică Eurasiatică, 

Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă) ceea ce va limita libertatea 

de acţiune a Chinei în această ţară; cât despre Moldova, este o ţară mică cu 

probleme mari, motiv pentru care şi interesul Chinei este relativ redus. 

 În afară de limitările menţionate ce pot încetini pătrunderea 

capitalului chinez în aceste ţări şi transformarea ulterioară a dependenţei 

economice în dependenţă politică, China are un avantaj major: toate aceste 

state au mare nevoie de infuzie de capital (cu excepţia Belarus, pentru 

celelalte două ţări cuvântul „infuzie” poate fi înlocuit cu „transfuzie” care, 

deşi incorect, oglindeşte mai fidel realitatea). 

 Italia 

 În perioada 21-24.03.2019, preşedintele Chinei, Xi Jinping s-a aflat 

într-o vizită oficială în Italia, urmată, în perioada 24-26.03.2019, de vizite 

oficiale în Monaco şi Franţa. 

 Cu ocazia vizitei în Italia între cele două state s-a semnat MOU 

referitor la participarea Italiei la iniţiativa chineză „One Belt, One Road”. 

Astfel, în pofida îngrijorărilor clar exprimate de Franţa, Germania, Olanda 

şi alte state europene, Italia a devenit prima ţară membră a grupului G 7 

care a aderat oficial la această iniţiativă ce pare să aibă ambiţii globale. 

 Domeniile de cooperate sunt diverse: agricultură, finanţe, energie, 

iar valoarea sa totală se ridică la suma de 2,8 miliarde USD, cu posibilitatea 

de a creşte până la 20 miliarde USD. 

Partea cea mai interesantă a memorandumului este aceea că deschide calea 

Chinei de a investi în porturi italiene precum Genova, Palermo şi Trieste. 

 Argumentele ţărilor europene care se opun unei deschideri atât de 

mari a Italiei faţă de capitalul chinezesc sunt că iniţiativa chinezească este 

contrară strategiei europene de organizare şi dezvoltare a transporturilor. 

Probabil că acest argument este doar o formă mascată de a exprima 
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îngrijorarea marilor porturi europene (Hamburg, Rotterdam, Antwerp) faţă 

de posibila pierdere a supremaţiei în privinţa transporturilor maritime în 

sudul Europei. O astfel de îngrijorare este justificată deoarece, prin 

extinderea controlului chinezesc din Grecia (Pireu) către Italia (Trieste), 

China poate controla o imensă infrastructură comercială ceea ce îi va 

conferi supremaţie în comerţul din sudul Europei. 

 Vinde Italia portul Trieste? Conform afirmaţiilor comandantului 

portului Trieste, investitorii chinezi sunt interesaţi să finanţeze extinderea şi 

modernizarea portului prin construirea unui nou terminal, docuri, un şantier 

naval, platforme logistice moderne, modernizarea zonei portuare libere, a 

ariei industriale adiacente şi a sistemului de transport feroviar. Cifra 

investiţiilor se ridică la 1,2 miliarde USD din care chinezii sunt dispuşi să 

plătească jumătate, dar sunt şi alte ţări dispuse să participe la acest proiect 

precum Turcia, Azerbaidjan, Kazahstan, Iran şi Malaezia. 

 Astfel, Trieste, un oraş port la Marea Adriatică, situat în nord-estul 

Italiei, are posibilitatea de a juca un rol geopolitic în realizarea integrării 

Euro-asiatice prin îmbunătăţirea conectivităţii dintre China şi vestul 

Europei şi totodată să devină capătul vestic al traseului maritim al 

„Drumului mătăsii”, componentă importantă a proiectului „One Belt, One 

Road”. 

 Luigi Di Maio, vice-prim ministru al Italiei, membru al partidului de 

guvernământ, întors din vizita efectuată în China, a declarat că Italia 

sprijină proiectul Chinei de a dezvolta portul Trieste, dar că aceasta nu va 

înstrăina patrimoniul său. Spre deosebire de Grecia care a vândut Chinei 

toată infrastructura portului Pireu, Italia nu intenţionează să-şi cedeze 

drepturile, partenerii chinezi urmând să devină acţionari minoritari. De 

altfel, politicienii şi oamenii de afaceri italieni sunt convinşi că în scurt timp 

portul Trieste va depăşi în importanţă portul Pireu şi va deveni principala 

poartă de acces a mărfurilor ce vin dinspre China către Europa. 

 Perspectiva câştigurilor fabuloase rezultate de pe urma unui comerţ 

înfloritor poate închide ochii autorităţilor la multe din ameninţările la 

adresa securităţii naţionale sau aliate  şi, cine ştie, poate vom asista şi la o 

confruntare epică între mafia italiană cu cea chineză. 

 Unii analişti consideră că Beijingul s-a grăbit atunci când a investit 

în portul Pireu şi în căile de comunicaţii din Balcani, mai ales în calea 

ferată de mare viteză Belgrad - Budapesta, deoarece transportul pe mare a 

containerelor din China până la Trieste este mai ieftin, iar de acolo deja 

exista transport feroviar rapid către toate direcţiile europene. Poate că au 

dreptate, dar credem că nu este cazul să-i învăţăm pe chinezi cum să facă 

comerţ şi afaceri. 
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 Având în vedere că 70% din mărfurile transportate între Asia şi 

Europa vin pe mare, considerăm că nici portul Pireu, deşi situat mai la 

periferia Europei, nu va şoma, mai curând va fi complementar cu Trieste. 

Mai mult, din anul 2009, când a fost cumpărat şi modernizat de chinezi, 

volumul comerţului în terminalul de containere a crescut de cinci ori, 

activitatea comercială generală s-a triplat. 

 În ceea ce priveşte ameninţările pe care acest proiect le reprezintă 

pentru securitate (monitorizarea traficului naval militar, spionaj industrial, 

contrabandă etc.), autorităţile italiene consideră că problemele sunt 

rezolvate prin separarea totală a portului militar de cel comercial. 

 

 Drumul polar al mătăsii 

 Groenlanda este o insulă care se autoguvernează deşi ea aparţine de 

Danemarca. 

  De asemenea, are importanţă strategică pentru SUA şi NATO 

deoarece la Thule se află o importantă bază militară americană care, printre 

alte misiuni, are şi sarcina avertizării timpurii în cazul unui atac nuclear 

inamic. În pofida importanţei evidente, nici SUA, nici Danemarca nu s-au 

îngrijit să investească în Groenlanda, cu alte cuvinte, nu au făcut nimic să-şi 

atragă simpatia sau recunoştinţa locuitorilor insulei. În ultima perioadă, mai 

precis după ce Xi Jinping, preşedintele Chinei, a menţionat intenţia de a 

include în iniţiativa „One Belt, One Road” şi Drumul polar al mătăsii, 

firmele din China au început să investească în proiecte de infrastructură în 

Groenlanda: minerit, mai ales cel de metale rare şi uraniu, fier, reţele pentru 

transportul şi purificarea apei, drumuri şi, în general, orice proiect folositor 

populaţiei locale. O politică înţeleaptă de atragere a simpatiei populaţiei 

locale care netezeşte calea spre îndeplinirea obiectivelor strategice chineze. 

Aşa se întâmplă şi în Groenlanda unde populaţia insulei este mulţumită şi 

apreciază contribuţia Chinei la impulsionarea economiei locale şi la 

creşterea bunăstării proprii. 

 Pasul următor a fost făcut în anul 2016 când companiile chinezeşti 

au încercat să cumpere o fostă bază militară a SUA. A fost nevoie de 

intervenţia Guvernului Danemarcei, probabil ca urmare a intervenţiei 

Washingtonului, pentru ca această investiţie să fie oprită. 

 Întrucât locuitorii Groenlandei depind foarte mult de transportul 

aerian, guvernul local a hotărât să construiască trei aeroporturi de 

dimensiuni mai mari (în prezent doar avioane de mici dimensiuni pot folosi 

pistele existente). Investitorii chinezi nu puteau scăpa această ocazie, aşa că 

s-au înscris în competiţie. De data aceasta era o investiţie importantă, de 

aproximativ 560 milioane USD. În cazul în care China ar fi câştigat această 
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licitaţie, mai ales că guvernul local îi era favorabil, în mod categoric ar fi 

dobândit şi o poziţie economică de influenţă în Groenlanda. 

 Până la urmă China a fost scoasă din competiţie datorită presiunilor 

exercitate de SUA, susţinute şi de guvernul danez, care a promis că va 

prelua construcţia aeroportului. 

 În concluzie, competiţia 

este un lucru bun fiindcă, în 

acest caz, americanii şi danezii, 

de voie de nevoie, vor investi 

pentru construirea celor trei 

aeroporturi, chinezii vor aştepta 

altă ocazie favorabilă, iar 

groenlandezii pot călători mai 

confortabil şi economia ţării va 

arăta ceva mai bine. 

 China a înţeles 

avantajele majore oferite de dezgheţarea Oceanului Arctic şi de apariţia 

unei noi căi de comunicaţii deschisă tot timpul anului, aşa că a acţionat prin 

toate mijloacele pentru a beneficia de această ocazie favorabilă. Afară de 

beneficiile economice majore reprezentate de navigaţia prin Oceanul 

Arctic, China va scăpa şi de monitorizarea americană din Marea Chinei de 

Sud. 

 Este interesant cum s-au apropiat chinezii de acest obiectiv: la 

început au numit China o ţară „apropiată zonei arctice”, chiar dacă distanţa 

dintre Beijing şi Cercul Polar este de aproape 3.000 Km; apoi şi-a construit 

o flotă de spărgătoare de gheaţă în care unul este cu propulsie nucleară; iar 

acum vizează Groenlanda ca bază de staţionare pe Drumul polar al mătăsii. 

 Desigur, se pot trage multe concluzii, dar ne vom limita doar la a 

spune că „One Belt, One Road” este o iniţiativă globală grandioasă, cu 

potenţial de a schimba faţa lumii. Este adevărat că ascunde multe capcane, 

multe pericole şi că aşa cum poate construi, poate şi distruge. 
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Anexa 

 

PREZENŢA COMPANIILOR CHINEZEŞTI ÎN PORTURILE 

EUROPENE ŞI ÎN BAZINUL MEDITERANEAN 

 Împreună companiile COSCO Shipping Ports, China Merchants Port 

Holdings (CMPort) şi Qingdao Port International Development (QPI) deţin 

acţiuni în 16 porturi europene. Portul Pireu este cumpărat în întregime de 

chinezi, compania COSCO având control complet atât a terminalului de 

containere cât şi majoritatea acţiunilor la Autoritatea de Control a Portului. 

Port Terminal(s) 
Percent Share Held 

By Enterprise 

Piraeus (Greece) Piraeus Container Terminal COSCO: 100%  

Zeebrugge (Bruges, 

Belgium) 

CSP Zeebrugge Terminals 

NV 
COSCO: 85%  

Valencia (Spain) Noatum Container Terminal COSCO: 51%  

Casablanca (Morocco) Somaport CMPort: 49%  

Dunkirk (France) Terminal des Flandres CMPort: 45%  

Vado Ligure (Genoa, 

Italy) 
Vado Reefer Terminal COSCO: 40%  

  QPI: 10%  

Bilbao (Spain) Noatum Container Terminal COSCO: 40%  

Rotterdam (Netherlands) Euromax Terminal COSCO: 35%  

Ambarli (Istanbul) Kumport COSCO: 26%  

  CMPort: 26%  

Le Havre (France) 
Terminal Nord, Terminal de 

France 
CMPort: 25%  

Marsaxlokk (Malta) Malta Freeport Terminal CMPort: 25%  

Marseille Fos (Marseille, 

France) 
Eurofos CMPort: 25%  

Nantes (France) Terminal du Grand Ouest CMPort: 25%  

Antwerp (Belgium) Antwerp Gateway COSCO: 20%  

  CMPort: 5%  

Port Said (Egypt) 
Suez Canal Container 

Terminal 
COSCO: 20%  

Tanger Med (Tanger, 

Morocco) 
Eurogate Tanger CMPort: 20%  
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CONFLICTUL DINTRE INDIA ŞI PAKISTAN 

PRIN PRISMA UNEI POTENŢIALE CONFRUNTĂRI NUCLEARE 

 

Col. (r). Constantin MOISA 
 

 Securitatea Naţională a Pakistanului exprimată concis: „Pakistanul are mai mulţi 

terorişti pe kilometru pătrat decât oricare altă ţară din lume, dar are şi un program de 

înarmare nucleară ce este într-o continuă dezvoltare  ce se petrece într-un ritm mai 

susţinut decât oriunde în lume.” 

Bruce Riedel / Pakistan Natiomal Security / first edition 2010 

 

 DERULAREA EVENIMENTELOR 

 Conflictul indo-pakistanez, declanşat la 14 

februarie 2019 prin atacul terorist al organizaţiei 

Jaish-e-Mohammed (JEM) cu baze în Pakistan, a 

implicat atacuri aeriene de răspuns ale Indiei, 

executate pe teritoriul pakistanez, dar şi riposte 

aeriene ale acestuia din urmă, inclusiv acţiuni 

ofensive aeriene executate de către armatele celor 

două state cu potenţial nuclear, care au provocat 

temeri serioase privind o posibilă escaladare şi 

chiar o confruntare nucleară. 

 De la bun început, trebuie subliniat că este 

pentru prima dată în cei peste 70 de ani de conflict, când India şi Pakistanul 

angajează acţiuni şi lupte aeriene, estimate de experţi ca având un grad 

ridicat de escaladare nucleară. 

 Pe scurt, atacul terorist cu bombă executat la 14 februarie 2019 în 

Kashmirul controlat de India, a provocat reacţie în lanţ. Grupul terorist din 

Pakistan, Jaish-e-Mohammed, şi-a asumat responsabilitatea pentru atacul 

care a ucis 40 de poliţişti indieni, cel mai serios atac petrecut în Kaşmir în 

ultimii zece ani. 

 Pe 25 februarie 2019, avioane pakistaneze JF-17 Thunder (un avion 

de lupta multirol dezvoltat de Pakistan împreună cu China) au decolat 

pentru a intercepta avioanele indiene care intraseră în spaţiul aerian 

pakistanez, în zona Kashmir. Generalul pakistanez Asif Ghafoor a afirmat 

că avioanele indiene şi-au lansat bombele  în apropiere de oraşul Balakot şi 

s-au retras rapid. 

 O zi mai târziu, pe 26 februarie 2019, avioanele indiene au trecut 

linia de control de la graniţa Indiei cu Pakistanul şi au bombardat ceea ce 
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New Dehli a descris ca fiind o tabără de instruire Jaish-e-Mohammed, lângă 

Balakot. 

 Mass-media indiană a anunţat că la misiune au participat 12 avioane 

Mirage 2000, însoţite de un avion de avertizare timpurie EMB-145, un 

avion de realimentare în aer, Il-78 şi cel puţin o dronă Heron (fabricaţie 

israeliană). 

 Raidul aerian indian a ucis „un număr foarte mare de terorişti 

JEM”, a afirmat ministrul de externe al Indiei. Localnicii însă au declarat 

pentru Reuters că doar o persoană a fost rănită în atac şi nimeni nu a murit. 

 Această acţiune aeriană a fost prima executată după războiul din 

1947, când avioane ale Forţelor Aeriene ale Indiei (FAI) au trecut linia de 

control din Kaşmir şi au bombardat Pakistanul şi prima lovitură aeriană de 

când ambele state au devenit puteri nucleare. 

 Islamabadul a ameninţat că se va răzbuna. „Vom răspunde şi vă vom 

surprinde", a declarat un purtător de cuvânt al Armatei pakistaneze la o 

conferinţă de presă. „Răspunsul va veni la momentul ales de noi”. 

 În aceeaşi zi cu atacul de la Balakot, apărarea antiaeriană indiană a 

folosit o rachetă Spider pentru a doborî o dronă pakistaneză aflată într-o 

misiune de recunoaştere în apropierea graniţei. 

  Pe 27 februarie 2019, avioane F-16 pakistaneze au trecut linia de 

control pentru a ataca forţele indiene. 

Avioanele MiG-21 indiene au interceptat 

avioanele F-16 pakistaneze şi potrivit 

guvernului indian au doborât unul dintre 

acestea. Oficiali de la Islamabad au susţinut 

că forţele sale au doborât două MiG-21, dar 

New Delhi susţine că a pierdut doar un 

singur avion. 

 Guvernul pakistanez a difuzat un 

videoclip care a prezentat un pilot indian 

capturat. New Delhi a cerut întoarcerea 

imediată şi sigură a pilotului şi a subliniat faptul că „se opune puternic 

afişării vulgare a Pakistanului”. 

 Teroriştii cu baze în Pakistan au fost mereu o problemă pentru New 

Delhi ceea ce a provocat numeroase reacţii şi contrareacţii. Trecutul 

colonial al celor două ţări, apartenenţa lor la „Compania Indiilor de Vest”, 

bijuteria coroanei britanice, împărţirea arbitrară care a urmat retragerii 

britanice au generat un conflict cronic între cele două ţări, marcat de peste 

şapte decenii de conflicte în care au avut loc patru războaie (1947, 1965, 

1971 şi 1999), perioade interbelice cu ciocniri, violenţe, violări ale spaţiilor 
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aerian şi maritim, ciocniri şi raiduri, precum şi frecvente schimburi de 

focuri peste linia de control (demarcaţie stabilită de ONU). Cele mai 

recente incidente care, într-un fel, au anticipat recentele evenimente au fost 

în septembrie 2016, când forţele speciale indiene au atacat o tabără teroristă 

în Kashmirul ocupat de Pakistan. Acest raid a fost ca urmare a atacului 

terorist împotriva bazei militare indiene din Uri. Atacuri similare împotriva 

taberelor teroriste din Kashmirul pakistanez au mai avut loc, deşi la un 

nivel mai redus şi fără să fi existat „provocări”. 

 Lovitura aeriană a Indiei, din 26 februarie 2019, marchează un 

răspuns escaladat la acţiunile teroriste ce îşi au originea pe teritoriul 

Pakistanului, acţiuni ce sunt tolerate, eventual sprijinite de structurile de 

forţă de la Islamabad. Subliniez caracterul de escaladare a conflictului 

cronic existent între cele două ţări, având în vedere următorii factori: 

aceasta este prima dată de la începutul conflictului dintre cele două ţări 

(1947) când India a folosit puterea aeriană împotriva Pakistanului; tot 

pentru prima dată s-au înregistrat lupte aeriene între avioanele de vânătoare 

ale celor două ţări; reprezintă o schimbare de tactică întrucât acţiunile 

aeriene devin prioritare în ansamblul confruntărilor indo-pakistaneze. 

 După această nouă rundă a confruntării indo-pakistaneze, aşa cum s-

a întâmplat întotdeauna, au apărut şi demersurile comunităţii internaţionale 

pentru detensionare şi revenire la normalitate. Angajamentele şi eforturile 

diplomatice au fost orientate cu prioritate către Pakistan pentru a preveni 

escaladarea conflictului. 

 Guvernul de la Islamabad a anunţat în mod oficial o întâlnire de 

urgenţă, pe data de 27 februarie 2019, a Autorităţii Naţionale de Comandă, 

agitând efectiv „opţiunea nucleară”, pe care acest organism o gestionează. 

Pakistanul nu are o doctrină nucleară oficială şi nici o politică „de a nu 

recurge prima la opţiunea nucleară” (no first use), ceea ce este un factor 

agravant ce trebuie luat în consideraţie. 

În plus, de parcă situaţia dintre cele două ţări nu era suficient de încordată, a 

mai apărut un motiv suficient de puternic pentru a bulversa situaţia de 

securitate chiar la nivel regional.  

 Pe data de 02.08.2019 preşedintele Indiei,  Nerendra Modi, a revocat 

articolul 370 din Constituţia ţării. În baza acestui articol provincia Jamu şi 

Kaşmir beneficia de un statut special ce îi permitea să aibă propriul sistem 

legislativ. Mai mult, autorităţile indiene au interzis cumpărarea de 

proprietăţi de către persoane ce nu sunt rezidente în această provincie şi au 

hotărât o nouă organizare administrativ-teritorială, ce impune împărţirea 

provinciei în două  unităţi teritoriale separate. Pentru a asigura 

implementarea măsurilor luate, guvernul indian a trimis în Jamu şi Kaşmir 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL IV/nUMĂRUL 8 • NOIEMBRIE 2019 

ADMRR „aL.I. CUZa”  64 

 

35.000 de militari şi aproximativ 8.000 trupe paramilitare care au fost 

debarcate în provincie în dimineaţa zilei de 05.08.2019. Ulterior, în cursul 

nopţii, autorităţile indiene au arestat miniştrii provinciei Jamu şi Kaşmir, 

apoi au instaurat starea de asediu, au întrerupt legăturile telefonic şi 

internet, au interzis mitingurile şi adunările şi au închis toate instituţiile 

publice. 

 Primul ministru al Pakistanului, Imran Khan, a condamnat această 

acţiune a guvernului indian pe care a calificat-o drept „iresponsabilă şi 

iraţională” şi a ameninţat că va face uz de toate mijloacele la dispoziţie 

pentru a se opune. De asemenea, au luat măsuri de evacuare a 50 de 

muncitori chinezi ce lucrau la construirea unui baraj la confluenţa râurilor 

Neelum şi Jhelum din Kaşmirul pakistanez. 

 Guvernul Chinei, care sprijină Pakistanul şi este într-un război rece 

cu India, a condamnat decizia guvernului indian de a revoca articolul 370 

din Constituţie, anunţând că această decizie „afectează suveranitatea 

teritorială a Chinei” şi că  Beijingul nu consideră aceste măsuri nici 

legitime, nici legale. 

Replica venită de la New Delhi a fost destul de subtilă, aceasta subliniind 

faptul că problema Kaşmirului este una internă şi ar fi bine ca alte state să 

nu se amestece. Subtilitatea acestei replici constă în faptul că, la rândul său, 

China se confruntă cu o situaţie asemănătoare, dar mai gravă în Hong 

Kong. Guvernul Indiei a evitat să emită opinii sau critici referitoare la acest 

conflict, aşa că prin replica dată indienii sugerează că aşteaptă o atitudine 

similară şi din partea Chinei. Printre rânduri se poate vedea şi o ameninţare 

discretă prin faptul că se sugerează că şi India are mijloace de a turna gaz 

peste focul din Hong Kong dacă va fi necesar acest lucru. 

 Ţinând seama de evoluţia protestelor din Hong Kong, a faptului că 

deja China a trimis trupe pe insulă pentru o eventuală intervenţie în forţă, se 

poate estima că Beijingul a înţeles mesajul transmis de New Delhi şi că 

India va primi mână liberă din partea Chinei pentru a acţiona conform 

intereselor proprii în Jamu şi Kaşmir. 

 Între timp populaţia musulmană din Jamu şi Kaşmir a ieşit în stradă 

pentru a protesta împotriva restrângerii drepturilor lor. 

 

 RAPORTUL DE FORŢE ŞI EVALUAREA FORŢELOR 

 Potrivit unui raport al Institutului Internaţional de Cercetare pentru 

Pace de la Stockholm din 2018 (SIPRI), Pakistanul are 140-150 de focoase 

nucleare în comparaţie cu cele 130-140 focoasele nucleare ale Indiei (alte 

surse indică cifre apropiate, diferenţa fiind de 10 maxim 12 focoase 

nucleare). Ele sunt comparabile în sensul că ambele ţări au capacitatea de a 
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lovi în întregime teritoriul adversarului şi de a provoca pierderi masive de 

vieţi omeneşti şi pagube materiale imense (Anexa nr.1). 

 De notat că Pakistanul are reactoare care produc mai mult plutoniu 

decât India, inclusiv capacitatea de a produce până la 20 de focoase 

nucleare, cifră de care se va apropia şi India în doi-trei ani. În privinţa 

mijloacelor de transport la ţintă a vectorilor purtători, India are o 

superioritate asigurată de capacităţile sale navale. Astfel, India a dezvoltat 

submarinul cu propulsie nucleară „INS Arihant”, înarmat cu rachete 

balistice nucleare. Primul submarin de acest tip a devenit operaţional în 

2016, iar al doilea, începând cu anul 2019  parcurge etapa de testare 

operaţională. În prezent, India poate afirma că posedă aşa-numita triadă 

nucleară, adică are posibilitatea de a executa lovituri nucleare de pe mare, 

uscat şi aer. 

 Pakistanul, deşi dispune de submarine clasa AGOSTA-90B, care au 

capacitatea de a lansa rachete nucleare de croazieră, încă face eforturi 

pentru dezvoltarea acestor rachete de croazieră cu lansare de pe mare, 

pentru a-şi finaliza propria triadă nucleară. 

 În ceea ce priveşte rachetele de toate categoriile, cu capacitate de 

transport a loviturilor nucleare, Pakistanul are arme nucleare cu rază lungă 

de acţiune, cum ar fi racheta Shaheen III cu o rază de acţiune de 2.750 km 

şi care poate atinge Insulele 

Andaman şi insulele din Asia 

de Sud-Est sau alte ţări 

considerate inamice, 

nominalizând însă numai 

Israelul. 

 India derulează 

programul de a dezvolta 

rachete balistice cu rază lungă 

de acţiune capabile să atingă ţinte în toată China şi deci şi din Pakistan, 

între care şi Agni-V, estimată la o rază de 8.500 km. 

 Trebuie subliniat că expertul R. Chidambaram, care a condus testele 

nucleare Pokhran-II din India, a 

declarat într-un interviu acordat 

mass-media indiene că India este 

capabilă să producă o bombă cu 

neutroni. Nu sunt alte informaţii 

privind acest program şi stadiul de 

realizare a muniţiei cu neutroni. 

 Analizând numai arsenalul 
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nuclear al celor două ţări rezultă clar că un conflict nuclear în Asia de Sud 

ar fi devastator deoarece ambele pot să-şi lovească reciproc şi relativ uşor, 

centrele urbane cheie. 

 Sunt calcule care evaluează că pierderile de vieţi omeneşti în cazul 

unui conflict, chiar limitat ca amploare, ar fi de cca. 7 milioane victime şi 

peste 12 milioane răniţi la care se adaugă importante pierderi materiale. 

 DOCTRINELE NUCLEARE 

 Doctrina nucleară a Indiei 

 India şi-a făcut cunoscută doctrina nucleară în anul 2003. 

Principalele sale prevederi sunt după cum urmează: 

 1. Principiul de bază al doctrinei nucleare a Indiei este „No First 

Use". Conform acestei politici, armele nucleare vor fi folosite doar ca 

represalii împotriva unui atac nuclear asupra teritoriului indian sau asupra 

forţelor armate indiene. 

 2. India trebuie să realizeze o descurajare minimă credibilă. Aceasta 

presupune: 

 a) posesia unor mijloace nucleare suficiente pentru a provoca 

inamicului pierderi inacceptabile în urma loviturii de răspuns; 

 b) forţele nucleare trebuie să fie pregătite din punct de vedere 

operaţional în orice moment; 

 c) capabilităţi eficiente de intelligence şi de avertizare timpurie; 

 d) comunicarea capacităţii de descurajare a inamicului. 

 În India, decidentul politic care poate ordona executarea loviturii 

nucleare este Cabinetul Comitetului de Securitate. Practic „butonul nuclear” 

este la dispoziţia premierului indian. 

 

 Doctrina nucleară a Pakistanului. 

 Pakistanul nu are o doctrină nucleară declarată oficial, fapt pentru 

care a elaborat conceptul doctrinar „Spectrul Complet de Descurajare” 

  
Shaheen III       Agni-III missile 
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(Pakistan's Full Spectrum Deterrence) ceea ce înseamnă că posedă „toate” 

tipurile de arme pentru a avea „toate” ţintele indiene în raza de lovire. 

Pakistanul afirmă că acest lucru este în concordanţă cu politica sa de 

„Descurajare Minimă Credibilă şi evitarea cursei înarmărilor”. 

 În 2002, generalul-locotenent Khalid Kidwai, care era atunci şeful 

Diviziei de planificare strategică a Armatei pakistaneze, a enumerat patru 

circumstanţe în care ţara sa, păstrând opţiunea de a ataca prima ar putea 

lansa un atac nuclear asupra Indiei: 

 - când India atacă Pakistanul şi ocupă o mare parte din teritoriul său; 

 - când India distruge o mare parte din forţele armate ale 

Pakistanului; 

 - când India strangulează economia Pakistanului; 

 - când India provoacă destabilizarea politică sau creează subversiune 

internă în Pakistan. 

 În Pakistan decidentul politic care are autoritatea de a aproba 

folosirea armamentului nuclear este Autoritatea de Comandă Naţională, 

care a fost înfiinţată în anul 2002. Aceasta este prezidată de primul-ministru 

care, la rândul său, prezintă preşedintelui (din septembrie 2018 Arif Alvi), 

deciziile de dezvoltare şi folosire a armamentelor nucleare. Practic, 

„butonul nuclear” este în mâna preşedintelui. 

 Doctrinele nucleare ale Indiei şi Pakistanului, dar şi declaraţiile de 

politică cu privire la „liniile lor roşii” de utilizare a armelor nucleare, 

reuşesc să complice elementul esenţial al credibilităţii, după cum remarcă 

experţii independenţi din întreaga lume. Fundamentale pentru succesul 

teoriei descurajării sunt două lucruri: dacă o ţară „poate” să producă 

pierderi majore unei alte ţări şi dacă o ţară „va” provoca pierderi masive 

altei ţări/altor ţări. Lipsa fricii, a temerilor că o naţiune va lansa bombe 

nucleare asupra ţării inamice, va elimina efectul de descurajare. 

 Capacităţile Indiei şi Pakistanului de a se distruge reciproc cu 

arsenalul lor nuclear nu au fost niciodată puse la îndoială. În ceea ce 

priveşte India, deşi guvernele succesive nu au reacţionat cu violenţă 

excesivă la atacurile teroriste din Pakistan, temându-se de escaladare şi de 

conflictul nuclear, mulţi politicieni şi analişti consideră că temerile sunt 

exagerate. 

 De asemenea, la Islamabad, puţini cred că India ar fi într-adevăr 

pregătită să lanseze lovituri nucleare ca represalii. Probabil că după 

acţiunile recente ale guvernului indian, părerile se vor mai nuanţa. 

 Analizând rapid doctrinele nucleare ale fiecărei ţări, identificăm 

câteva aspecte importante. În primul rând, Pakistanul refuză să accepte 

regula „No First Use”, spre deosebire de India. Acest lucru înseamnă că 
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Pakistanul îşi menţine opţiunea de a fi primul care foloseşte armele 

nucleare. India va folosi armele nucleare numai atunci când şi după ce este 

atacată cu arme nucleare. 

 Din 2010, India a vorbit despre o doctrină de război cunoscută drept 

„Cold Start War”, ceea ce înseamnă mobilizarea rapidă şi atacuri imediate 

asupra Pakistanului, fără a permite acestuia să execute lovitura nucleară şi 

fără riscul de escaladare nucleară. 

 Deşi la vremea anilor 2015-2017 oficiali politico-militari indieni au 

negat existenţa acestei doctrine, ministrul apărării al Indiei a recunoscut în 

anul 2017 că această doctrină este la baza exerciţiilor şi aplicaţiilor de 

pregătire a Armatei indiene. 

 Din 2015 Pakistanul mizează pe loviturile nucleare tactice 

performante (TNW) şi ameninţă cu folosirea rachetelor nucleare cu rază 

scurtă de acţiune asupra oricăror forţe indiene aflate pe poziţii avansate. 

Aceasta pare o idee copiată din strategia NATO împotriva armatei fostei 

Uniuni Sovietice. 

 O primă concluzie este că India îşi menţine doctrina declarată în 

2003 şi aplică politica de „No First Use”, ceea ce înseamnă că prin aceasta 

s-a angajat să nu execute prima lovitură nucleară.  Scopul său primordial 

este de a riposta cu lovituri de răspuns, de represalii atât de puternice încât 

un adversar să nu mai fie în stare să lovească din nou. 

 Experţii militari indieni consideră că în realitate doctrina nucleară a 

Indiei ar putea funcţiona diferit faţă de cele prevăzute. În caz de urgenţă, la 

detectarea unui semnal de atac iminent din Pakistan vor fi lansate rachetele 

nucleare ca lovitură de avertisment. Cu alte cuvinte, recurgerea la lovitura 

nucleară preventivă nu se exclude, iar aceasta ar anula principiul de a folosi 

prima arma nucleară. Aceasta pare o abordare mult mai realistă şi până la 

urmă logică. În acest caz pericolul constă în lipsa de comunicare dintre 

părţi, ceea ce poate duce la o interpretare greşită a intenţiei reale a 

inamicului şi recurgerea din teamă la soluţia nucleară. 

 Dacă ar fi să tragem o primă concluzie privind executarea primei 

lovituri nucleare, aceasta, foarte probabil, ar fi că Pakistanul va recurge 

primul la opţiunea nucleară. Cu toate acestea, dacă se confruntă cu 

ameninţarea iminentă a  unui atac nuclear, India ar putea să lanseze lovitura 

preventivă, declarând că „am fost permanent provocaţi până acum şi 

iminenţa atacului este clară", opinie împărtăşită, între alţii, şi de Pervez 

Hoodbhoy, proeminent expert în fizica nucleară din Islamabad.  

Pericolul unei confruntări violente, clasice sau nucleare va dăinui încă 

multă vreme deoarece deocamdată nimeni nu întrezăreşte o soluţie politică 

https://www.firstpost.com/india/imran-warns-of-retaliation-if-attacked-by-india-but-can-modi-govt-call-pakistans-nuclear-bluff-to-avenge-pulwama-6114671.html
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pentru rezolvarea problemei Kaşmirului. Acesta va rămâne pentru încă 

multă vreme o moştenire grea a perioadei coloniale. 

 

 SCURT ISTORIC PRIVIND ARMELE NUCLEARE 

 India şi Pakistan au urmat căi diferite pentru a-şi dezvolta arsenalele 

nucleare. 

 Se estimează că India a dezvoltat capabilităţi nucleare după 

înfrângerea sa într-un scurt război de frontieră cu China (1962). Primul test 

nuclear indian a avut loc în mai 1974. 

 În cazul Pakistanului, experţii spun că războiul Indo-Pakistanez din 

1971, care a condus la independenţa Bangladeshului, s-a dovedit a fi un 

punct de cotitură pentru Islamabad şi de iniţiere a programului nuclear 

pakistanez. 

 La 13 mai 1998 Pakistanul a executat primul său test nuclear (cu 

numele de cod Chagai-I) care a constat din 5 lovituri nucleare simultane. 

Testele au fost efectuate la Ras Koh Hills, districtul Chagai, provincia 

Balochistan. La 30 mai 1998 a urmat al doilea test, o lovitură nucleară. De 

atunci, ambele ţări s-au angajat într-o acerbă cursă a înarmărilor 

convenţionale şi neconvenţionale. 

 India, a dezvoltat în ultimii ani rachete cu combustibil solid, care 

necesită deja capetele de luptă montate pe rachete, creând o modificare 

favorabilă evoluţiei rachetelor spre ţintă. Acesta este un avantaj major 

pentru India deoarece permite utilizarea rapidă a rachetelor nucleare. 

 Pakistanul a fost mai vocal cu privire la puterea sa nucleară, spre 

deosebire de India care este mult mai precaută şi discretă în propaganda sa 

nucleară. 

 Pakistanul a reuşit să dezvolte rachete nucleare tactice (TNW) ce îi 

conferă, cel puţin momentan, o uşoară superioritate în zonele de operaţii 

militare din regiunile de frontieră, de unde ar putea începe un eventual 

conflict. De asemenea, Pakistanul va realiza în timp scurt rachetele de 

croazieră destinate submarinelor sale, prin care va obţine triada nucleară şi 

astfel, posibilitatea executării unei a doua lovituri nucleare. 

 

 RISCURI DE SECURITATE A FACILITĂŢILOR 

NUCLEARE 

 Riscul ca elemente agresive necontrolate, inclusiv actori nestatali, să 

preia controlul asupra armelor nucleare este mult mai mare în Pakistan, care 

adăposteşte mai multe grupuri militante paramilitare radicale, inclusiv unele 

care au atacat facilităţile sale militare. Un astfel de grup este gruparea 

islamistă Jaish-e-Mohammed care a generat conflictul din februarie 2019. 
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Deşi securizarea facilităţilor nucleare ale Pakistanului par rezonabile, sunt 

semnalate încălcări grave de securitate la instalaţiile militare pakistaneze, 

inclusiv atacuri asupra instalaţiilor nucleare din apropierea Dera Ghazi 

Khan, în 2003 şi 2006 şi o serie de atacuri asupra bazelor forţelor aeriene de 

la Sargodha şi Kamra, între 2007 şi 2012, alte tentative de preluare a unor 

nave şi aeronave de către elemente teroriste. Toate aceste incidente ridică 

semne de întrebare şi preocupări majore în privinţa securităţii nucleare. 

 În ceea ce priveşte ameninţarea unui război nuclear real, unii experţi 

apreciază că Pakistanul vede armele sale mai mult ca un factor de 

descurajare pentru a preveni o situaţie de escaladare necontrolată a 

conflictului cu India. Este de înţeles această atitudine dacă ne gândim la 

faptul că Pakistanul a fost înfrânt în toate confruntările avute cu India. 

Trebuie să remarcăm faptul că la nivel declarativ şi al abordărilor politice, 

poziţiile Indiei şi Pakistanului sunt asemănătoare. 

 

 OPINIE PRIVIND A DOUA LOVITURĂ NUCLEARĂ 

„SECOND STRIKE” CAPABILITY 
 De când India a anunţat că poate renunţa la opţiunea primei lovituri, 

au apărut întrebări despre capacitatea ţării de a lansa a doua lovitură. 

 Pentru ca o ţară să lanseze a doua lovitură nucleară, trebuie să 

rămână cu arme nucleare suficiente după distrugerile provocate de primul 

atac al inamicului. La ultima evaluare, India are 135 de focoase nucleare, 

iar Pakistanul are 145, dar este recunoscut că Pakistanul are cel mai rapid 

ritm de dezvoltare a arsenalului nuclear din lume. 

 Pentru ca India să iasă din această situaţie dificilă, ameninţarea 

nucleară a Pakistanului trebuie să slăbească sau trebuie să se dovedească a 

nu fi la fel de puternică cum pare. Un lucru bun este faptul că, potrivit unor 

experţi, armele sale nucleare tactice ar putea să nu fie suficiente pentru a 

distruge complet o armată care avansează din India. Există unii experţi 

militari care atrag atenţia asupra faptului că, dacă Pakistanul ar folosi 

armele nucleare tactice ar avea mai mult de suferit de pe urma radiaţiilor 

decât pierderile umane şi distrugerile materiale pe care aceste arme le-ar 

produce Indiei. 

 

 CONCLUZII 

 India şi Pakistanul îşi continuă cursa înarmării nucleare, conform 

perceptelor doctrinare naţionale, oficiale sau mai puţin oficiale. Deşi nu au 

cunoscut modificări majore, doctrinele şi conceptele doctrinare ale celor 

două state au fost detaliate şi mai bine conturate spre îndeplinirea 
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misiunilor stabilite cu folosirea armamentelor nucleare, devenind mai 

agresive şi mai subtile în mesajele de comunicare în mass-media. 

 Vectorii purtători ai ambelor tabere au fost perfecţionaţi prin 

introducerea în arsenalele ambelor armate a noilor rachete de croazieră sau 

balistice, cu lansare terestră, aeriană şi de pe platforme maritime, asigurând 

Indiei realizarea triadei nucleare şi probabil în viitorul apropiat şi 

Pakistanului. 

 Deşi distanţa dintre ţara noastră şi cele două state nucleare este 

suficient de mare pentru a garanta o marjă de siguranţă, să nu uităm 

contaminările radioactive generate de cele mai importante accidente 

nucleare: Cernobâl şi Fukuşima. De aceea, prezenţa unor ofiţeri români în 

Grupul Militar de Observare al Naţiunilor Unite în India şi Pakistan 

(UNMOGIP) reprezintă oportunitatea unei avertizări timpurii în caz de 

escaladare nucleară şi a riscului de declanşare a unui conflict nuclear cu 

efecte ce pot deveni globale. 
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Anexa nr. 1 

 

RAPORTUL DE FORŢE 

 Din punct de vedere numeric şi al dotării tehnice, Forţele Armate ale 

Indiei sunt cu mult superioare şi mult mai puternice decât cele ale 

Pakistanului, dar ambele ţări dispun de arsenale nucleare comparabile, 

sensibil egale. 

Comparative India versus Pakistan ( 2017 ) 

Country: India Pakistan 

Capital: New Delhi Islamabad 

Population: 1 276 267 000 199 085 847 

Area: 3 287 590 km
2
 796 095 km

2
 

Nuclear weapons: 110–120 warheads 120–130 warheads 

Military budget: 55,9 billion $ 10,8 billion $ 

Percent of GDP: 2,5% 2,9% 

Active personnel: 2 140 000 653 800 

Reserve personnel: 1 155 000 513 000 

Available for military: 319 129 420 48 453 305 

Tanks: 4 426 2 735 

Armoured fighting 

vehicles: 
5 681 3 066 

Total artillery: 5 067 3 745 

Self-propelled artillery: 290 325 

Rocket artillery: 292 134 

Total aircraft: 2 216 1 143 

Fighter aircraft: 323 186 

Multirole aircraf: 329 225 

Attack aircraft: 220 90 

Helicopters: 725 323 

Total naval: 214 231 

Aircraftcarriers: 2 0 

Destroyers: 11 0 

Frigates: 15 9 

Corvettes: 24 0 

Submarines: 15 5 
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 Apreciez că raportul de forţe, cantitativ vorbind, cu mici excepţii, 

este de 2 maxim 3 la 1 în favoarea Indiei. Acest raport de forţe ar permite 

Pakistanului, conform teoriei militare, să ducă cu succes operaţii de apărare, 

aceasta fără a lua în calcul trecerea la folosirea armelor nucleare. 
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UNITĂŢILE ŞI SUBUNITĂŢILE DE ARUNCĂTOARE GRELE DE 

FLACĂRI AFLATE ÎN 

STRUCTURA TRUPELOR DE PROTECŢIE CBRN 

ALE FORŢELOR ARMATE RUSE 

 

Col. (r) Constantin MOISA 
 

 Cea mai letală armă non-nucleară a Rusiei - TOS-1 MLRS: „În concluzie, după 

arma nucleară aceasta este printre cele mai distrugătoare arme explozive” (din 

arsenalul Armatei Rusiei n.a.) 

18 Noiembrie 2018, Global Defense Security News 

 

 Având în vedere dezvoltările recente în reorganizarea şi dotarea 

tehnică a Armatei F. Ruse cu echipamente de ultimă generaţie, propun să 

aruncăm o scurtă privire asupra acestor noutăţi din dotarea trupelor de 

apărare chimică, biologică, radiologică şi nucleară (CBRN). 

 

 INTRODUCERE 

 Cunoscut în literatura de specialitate ca Sistem Incendiar Greu 

(Heavy Flamethrower System), sistemul TOS – 1, mai corect denumit 

Lansator de rachete incendiare termobarice de 220 mm, a intrat în organica 

unităţilor şi marilor unităţi de apărare CBRN încă de la producerea lor. 

 Deşi concepţia sistemelor TOS-1 a avut la bază Lansatorul multiple 

de proiectile reactive (MLRS), ideea dezvoltării unui MLRS cu rază scurtă 

de acţiune pentru lansarea de rachete echipate cu focoase incendiare şi apoi 

termobarice a apărut la sfârşitul anilor 1970. Se pare că proiectarea acestei 

arme a fost influenţată de folosirea de către trupele americane, pe timpul 

războiului din Vietnam, a muniţiilor de tip Fuel-Air Explosives (FAE), bine 

cunoscutele bombe cu napalm şi supernapalm, amestec incendiar folosit 

pentru curăţirea fortificaţiilor, tunelurilor zonelor  accidentate, a celor cu 

vegetaţie deasă şi înaltă etc. 

 

 SCURT ISTORIC ŞI EVOLUTIA SISTEMELOR TOS-1 

 Proiectarea acestui sistem a început în anii '80 la fabrica KBTM din 

Omsk. Iniţial, sistemul TOS-1 avea două componente: vehiculul de luptă şi 

vehiculul de reîncărcare rachete, la care se adăugau rachetele 

incendiare/termobarice. 
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 Primele teste de luptă ale 

TOS-1, au avut loc în anii 1988-1989 

în Valea Panjshir, pe timpul 

războiului sovieto-afgan. 

 Mai târziu, sistemele TOS – 1 

şi TOS – 1M, au fost folosite de către 

Armata rusă în timpul celui de al 

doilea război cecen, mai ales  pe 

timpul bătăliei de la Groznîi, din 1999. 

 Procesul de modernizare a început cu varianta TOS-1M şi apoi, 

varianta nouă, cea de ultimă generaţie la acest moment, care este sistemul 

TOS-1A. 

 TOS-1A a fost folosit pentru prima dată în luptă de către armata 

irakiană, la 24 octombrie 2014, pentru recucerirea oraşului Jurf Al Sakhar 

aflat sub controlul  luptătorilor Statului Islamic (SI).  

 La 18 iunie 2017, în prima zi a ofensivei pentru recucerirea de sub 

ocupaţia SI a oraşului Mosul, armata irakiană a lansat cel puţin trei rachete 

TOS-1A vizând între altele adăposturi subterane, dar şi clădirile folosite de 

insurgenţi. 

 În Siria, TOS-1A a fost folosit la 10 octombrie 2015, de către forţele 

armate siriene împotriva forţelor rebele sunnite din Hama.  

 În anul 2016, a fost folosit împotriva forţelor rebele în munţii 

Latakia. În aprilie 2017, a fost din nou folosit  de armata  siriană în zona 

Palmyra, iar mai târziu în aceeaşi lună, a fost folosit pentru a distruge o 

tabără SI.  

 Azerbaidjanul a folosit, la 4 aprilie 2016, sistemele TOS-1A 

împotriva Armatei de Apărare din 

Nagorno-Karabah, regiune disputată cu 

Armenia. 

 Rusia a informat că a vândut 

TOS-1A, atât Armeniei cât şi în 

Azerbaidjanului. 

Un raport al monitorilor OSCE, indică 

prezenţa TOS-1, reperat în 2015 că 

operează într-o zonă de instruire şi 

antrenament a forţelor paramilitare 

rebele din Lugansk, în estul Ucrainei. 

 În afara F. Ruse, alte ţări posesoare sau/şi producătoare de sisteme 

TOS 1 mai sunt: Algeria, Azerbaidjan, Armenia, Kazastan, Irak, Siria. De 

asemenea, Arabia Saudită a semnat la sfârşitul anului în 2017 un 

 
Lansatorul TOS – 1 A 

 
TOA – 1A,  în poziţie de lansare 
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Memorandum de Cooperare cu Rosoboronexport, pentru producţia TOS-

1A. 

 La această dată, TOS-1A parcurge un proces de modernizare 

tehnică, varianta TOS-1A Soltsepek, fiind  cea mai recentă. 

 

 DESTINAŢIE 

 TOS-1A este destinat pentru: 

 - nimicirea/neutralizarea personalului militar inamic dispus în 

tranşee, adăposturi şi tuneluri subterane, buncăre şi fortificaţii, pentru 

distrugerea blindatelor uşoare,  a altor echipamente şi categorii de tehnică 

militară, a clădirilor, construcţiilor, obiectivelor şi raioanelor fortificate;  

 - pentru executarea sprijinului cu foc direct al acţiunilor de luptă ale 

infanteriei şi tancurilor proprii care înaintează pe direcţiile principale de 

luptă, în diverse acţiuni de luptă ofensivă şi defensivă şi în special în zone 

urbane, raioane cu fortificaţii, în teren accidentat sau cu vegetaţie densă, 

înaltă şi greu accesibilă; 

- deminarea terenului şi crearea de culoare de trecere prin câmpurile de 

mine, precum şi distrugerea combinaţiilor de explozivi tip capcană (EOD/ 

IED);  

- crearea perdelelor de fum de mascare a trupelor proprii sau de orbire a 

observatorilor inamici, dar şi a perdelelor de fum de diversiune şi inducere 

în eroare; 

 - sprijin de foc direct pentru sprijinirea acţiunilor infanteriei şi 

tancurilor proprii (se deplasează în cadrul acestor trupe în ordinea de luptă 

prestabilită, de regulă ca mijloace de întărire alocate acestora, dar pot 

acţiona şi independent pentru sprijinul trupelor). 

 Experţii susţin că dezvoltarea rapidă a noilor TOS – 1A, 

demonstrează preocupările actuale ale Rusiei pentru ducerea acţiunilor de 

luptă în zone urbane, dar şi executarea manevrelor rapide prin surprindere, 

prin raioane greu accesibile, mai ales în acţiuni ofensive. 

 

 DESCRIERE 

 TOS-1A şi celelalte variante din această clasă, sunt constituite din 

două elemente de baza: vehiculul de lansare şi vehiculul de aprovizionare, 

plus rachetele incendiare şi termobarice. 

 Elementul principal al sistemului TOS-1A este Vehiculul de lansare 

BM-1. 

 Comparând TOS-1 original, cu ultima variantă intrată în dotare, 

TOS-1A Soltsepek, numărul tuburilor de lansare a fost redus de la 30 la 24, 

aranjate în trei rânduri de opt tuburi fiecare. 
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 Noile tuburi de lansare sunt mai lungi, astfel că TOS-1A utilizează 

cel puţin două tipuri de rachete de 220 mm: una cu lungime de 3,3 şi 

greutate de 173 kg şi alta cu lungime de 3,7 m şi o greutate de 217 kg). 

 Vehiculul de lansare BM-1 sau Blocul lansator de rachete incendiare 

- termobarice, este operat de un echipaj de trei persoane: comandant, 

trăgător şi şofer. 

 Dispozitivul de lansare este montat pe un şasiu de tanc T-72A modificat, 

cu turela îndepărtată. Şoferul se află în faţă, în centrul şasiului şi două mici 

turele sunt dispuse mai în spate, pentru ceilalţi doi membri ai echipajului. 

 Unitatea blocului de lansare de rachete este montată pe o platformă 

mobilă care poate fi rotită la 360. 

 Blindajul de protecţie este similar 

cu cel al tancului T-72A MBT (a mai 

existat cel puţin un prototip al TOS-1, 

bazat pe şasiul tancului de luptă T-80U). 

 Vehiculul de lansare este alimentat 

de un motor diesel V-84MS, care dezvoltă 

o putere de 840 CP. Greutatea totală este 

de 46.500 kg, se poate deplasa cu o viteză 

maximă de 60 km/h şi are o rază maximă 

de acţiune de 550 km, fără rezervoare de combustibil suplimentare. 

 Toate procedurile de ghidare şi tragere/lansare se fac din interiorul 

vehiculului, fără a expune echipajul la focul inamic. Este echipat cu un 

sistem modern de conducere şi control al focului ceea ce permite executarea 

tragerii, din staţionare, pe o ţintă vizibilă, în decurs de maxim 90 de 

secunde de la identificarea obiectivului. 

Sistemul de conducere şi controlul focului include computerul cu 

date balistice, dispozitivul de supraveghere a distanţei de vedere (1D14), 

dispozitive optice care funcţionează şi 

în banda infraroşu, panoul de 

comandă, şi dispozitivul de 

observaţie şi comandă C2 tip TKN-

3A al comandantului. Este proiectat 

pentru căutarea ţintelor, măsurarea 

distanţei la ţintă, măsurarea înclinării 

şi detectarea unghiului sub care se 

află ţinta, estimarea unghiurilor de 

super-altitudine, ale unităţii de 

balansare şi rotaţia laterală a lansatorului luând în calcul intervalul şi 

temperaturile aerului, sarcina, presiunea aerului, viteza şi direcţia vântului 

 
Dispozitivul de Lansare BM-1 

 
Sistemul de Conducere şi Control al focului 
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în zonele active şi pasive ale traiectoriei de zbor ale rachetelor, alte date 

necesare executării focului. 

 Pentru auto-săpatul adăposturilor de tragere, în partea din faţă a 

vehiculului este montată o lamă de buldozer care permite scurtarea 

semnificativă a perioadei de timp pentru executarea lucrărilor genistice. 

Acest sistem este operat de mecanicul conductor, din interiorul vehiculului. 

 TOS-1A este echipat, de asemenea, cu patru lansatoare de grenade 

fumigene 902G. În plus, vehiculul de lansare poate genera fum prin 

evacuarea gazelor motorului. 

 TOS-1A foloseşte cel puţin două 

tipuri de focoase: incendiare şi termobare. 

La acestea se adaugă rachete reactive 

nedirijate cu muniţie fumigenă sau aerosoli. 

Armele termobarice sunt denumite şi 

explozivi cu vacuum sau Fuel Air-

Explozive (amestec exploziv combustibil şi 

aer). Acest tip de muniţie eliberează un nor 

de gaze inflamabile/combustibil care în combinaţie cu aerul creează 

concentraţia necesară detonării amestecului ceea ce  provoacă explozii 

masive şi incendii puternice. 

  Raza maximă de tragere a fost mărită la 6.000 m, iar distanţa iniţială 

de tragere minimă de 400 m a fost mărită la 600 m. La ultima variantă de 

proiectil termobar, încă în testări, raza a fost extinsă la 10.000 m. 

 

 Vehiculele de reîncărcare TZM-T 

 Blocul de lansare BM-1 este susţinut de un Vehicul de Reîncărcare 

TZM-T, utilizat pentru transportul şi reîncărcarea rachetelor. Acesta poartă 

un set complet de rachete de reîncărcare dispus în două containere de câte 

12  rachete fiecare. O macara este montată între aceste unităţi. Vehiculul de 

Reîncărcare transportă de asemenea, 400 litri de combustibil pentru 

vehiculul de lansare BM-1. Vehiculul de Reîncărcare este operat de un 

echipaj de trei 

persoane. 

 Varianta 

TOS-1A are un 

al doilea vehicul 

de reîncărcare, 

ambele pe şasiu 

de tanc. Recent a 

apărut însă şi 

 
Lama săpat adăposturi tragere 

  
Vehicul de Reîncărcare TZM-T 
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varianta cu baza pe camionul KamAZ-6350 8x8, destinat în special  zonelor 

de desert. 

 Apariţia celui de al doilea TZM-T (ambele fiind identice) măreşte 

puterea de foc la 72 lovituri, 24 pe vehiculul de lansare şi 48 lovituri pe cele 

2 vehicule de reîncărcare, plus 800 litri combustibil de deplasare (2 

vehicule x 400 litri). 

 Cea mai recentă versiune a TOS-1A utilizează acum şasiul 

modelului de tanc T-90 MBT. 

 O nouă variantă a acestui 

aruncător de flăcări, cu numele 

codificat Tosochka, va fi montat pe 

şasiu de transportor blindat pe pneuri 

8X8. Testele iniţiale ale noului lansator 

sunt planificate pentru acest an, iar 

testele operaţionale şi de evaluare vor 

începe în 2020 (conform revistei 

Jane’s). 

 

 UNELE CONSIDERENTE ŞI CARACTERISTICI TEHNICO- 

TACTICE 
 Precizia ridicată a salvei de foc la zona ţintă este asigurată de vizarea 

directă a ţintei şi direcţionarea lansatorului, cu capacitate de a focaliza 

automat până la 6000 m. 

În funcţie de ţintă, tragerea poate fi executată printr-un singur foc, prin două 

focuri din 2 ţevi lansatoare (durata de 0,5 secunde) sau salvă a întregului 

bloc de lansare (durata de 12 secunde pe mod manual şi 6 secunde pe 

modul automat). Lansarea şi controlul rachetelor nedirijate este complet 

automată. 

 

 PRINCIPIUL ŞI MODUL DE FUNCŢIONARE 

 TOS-1A lansează racheta nedirijată pe cursul balistic, după ce a fost 

iniţiat motorul de deplasare la ţintă, bazat pe combustibil solid. 

 Fără a intra în detaliile fenomenelor şi reacţiilor pur fizico-chimice 

ale loviturii termobarice, vom sublinia câteva date privind funcţionarea 

acesteia. 

 Vârful proiectilului este echipat cu explozivi termobarici specifici. 

La activarea rachetelor în zona de ţintă, are loc iniţierea încărcăturii 

centrale. Aceasta produce distrugerea capsulei cu pereţi subţiri ai capul 

proiectilului, ceea ce permite dispersarea combustibilului/gazelor de 

explozivi termobari la nivelul aerului de la sol şi până în adăposturile din 

 
Lansare dublă / 2 rachete 
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teren. În aceste condiţii, combinaţia aer - combustibil termobar atinge 

concentraţia necesară şi are loc simultan detonarea norului exploziv format, 

generând astfel explozia. Se produce un şoc puternic şi un impuls de 

temperatură ridicată, care nimiceşte instantaneu personalul şi distruge 

vehiculele inamicului. 

 Efectele distructive sunt unda de şoc a exploziei, incendiul şi 

temperaturile foarte înalte degajate de aceasta. Se adaugă aspirarea 

oxigenului din zonele exploziei (vacuumul creat). 

 TOS-1A permite suprimarea/lichidarea acţiunilor active ale 

inamicului pe o perioadă lungă de timp şi asigură un grad de distrugere de 

100% a personalului inamic neadăpostit, pe o suprafaţă de minim 40.000 

m
2
. Comparativ, timpul letal de acţiune al muniţiei termobare este cu mult 

mai mare decât cel al explozibilului standard de tip TNT (trinitrotoluen – 

trotil). 

 Efectele muniţiei termobare sunt devastatoare în interiorul 

fortificaţiilor, a adăposturilor, buncărelor şi tunelelor subterane. 

 Efectul maxim de acţiune al rachetelor nedirijate termobarice mai 

poate fi atins în zona muntoasă împădurită datorită undelor de şoc 

amplifícate şi a multiplelor lor efecte (căderile de roci, distrugerea de 

taluzuri, alunecări de teren, incendii etc.). 

 

 ORGANIZAREA ŞI FOLOSIREA ÎN LUPTĂ A UNITĂŢILOR 

TOS 
 Începând cu anul 2003, noul sistem TOS-1A a intrat în serviciu. 

În septembrie 2016, Rusia a dezvoltat o nouă rachetă pentru TOS-1A, se 

pare cu o rază de 10 km, obţinută în parte prin reducerea greutăţii şi a 

mărimii unui nou amestec exploziv de aer-combustibil în câmpul de luptă, 

în acelaşi timp crescând şi puterea proiectilului incendiar/tremobar. 

 În cursul anului 2018, fiecare district militar al F. Ruse, a primit în 

subordine un batalion cu 9 sisteme TOS-1A, în timp ce o Armată de arme 

întrunite (A.A.I.) va avea în subordine o companie, cu 3 sisteme TOS-1A. 

 Batalioanele TOS-1A se vor crea prin reorganizarea brigăzilor de 

protecţie nucleară, chimică şi biologică ale districtelor militare, în timp ce 

companiile TOS-1A vor intra în subordinea regimentelor CBRN ale A.A.I. 

 Fiecare pluton TOS-1A este constituit din Vehicul de lansare BK-1 

şi cele 2 vehicule de reaprovizionare TZM-T. 

 Trupele CBRN ale F. Ruse vor primi un total de peste 70 de noi 

sisteme TOS – 1. 
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 În anul 2018, trupele CBRN au primit 30 de lansatoare de rachete 

termobarice TOS-1A Solntsepyok, conform declaraţiei ministrului apărării, 

Serghei Shoigu. 

 Forţele armate ruse au în prezent cinci brigăzi protecţie NBC 

(nuclear, biologic, chimic) şi 11 regimente protecţie NBC. 

 Primul set de sisteme modernizate TOS-1A a fost livrat la începutul 

anului 2018 la Regimentul 10 NBC Independent din A.41 A.I. din 

Districtul Militar Central. Acest regiment este dislocat în regiunea Altai 

Kray şi poate fi angajat cu misiuni de sprijin în acţiunile militare. 

 Trebuie menţionat că Unităţile TOS au primit numele eşaloanelor 

specifice CBRN, în locul celor de artilerie: astfel, bateriile şi divizioanele 

sunt acum numite companii şi batalioane. 

 Regimentul CBRN are în 

dotare ambele tipuri de „aruncătoare 

de flăcări”: Lansatoare grele multiple 

de rachete termobare (TOS-1A 

Solntsepek) şi Lansatoare uşoare 

portabile de flăcări (Shmel-M). De 

menţionat că, dacă despre TOS-1A se 

cunosc un minim de date, detalii 

despre subunităţile CBRN înzestrate cu Lansatoarele uşoare portabile, 

Shmel-M, nu sunt prea multe informaţii în surse deschise. 

 Anticipez că Armata F. Ruse are în organică Regimentul 70 

Independent Aruncătoare de Flăcări dislocat se pare la Razdolnoye. 

 La sfârşitul anului 2014 şi primul trimestru 2015, Kremlinul a 

anunţat constituirea altor trei unităţi termobarice. Prima în regiunea 

Volgograd şi a doua în Ingushetia. Cea de a patra unitate a fost formată la 

Sevastopol, după invazia din Crimeea. 

 Aceasta înseamnă că patru noi unităţi de „aruncătoare de flăcări” au 

fost create într-un singur an, ceea ce sună mai curând a dezinformare. 

 Analiştii NATO şi experţi americani au interpretat extinderea 

semnificativă a unităţilor termobarice ale Rusiei ca fiind un semnal 

conform căruia Kremlinul se pregăteşte pentru un viitor război urban. 

 Oare are această orientare a militarilor ruşi vreo legătură cu intenţiile 

de viitor ale Kremlinului privind Ucraina? 

 

 ÎN LOC DE CONCLUZII 

 Presa militară rusă a menţionat în repetate rânduri că unităţile şi 

formaţiunile militare ale trupelor de Protecţie CBRN vor fi supuse unui 

proces de tranziţie către noi structuri organizatorice. Aceasta presupune 

 
Portable Rocket Flame-Throwers (RPO-A) 

Shmel 
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reducerea efectivelor şi optimizarea structurilor pe baza noilor armamente 

şi echipamente primite în dotare. Conform locţiitorului Trupelor ruse de 

Protecţie CBRN, General-Major Igor Klimov, „… în anii 2016-2020, 

încadrarea şi dotarea unităţilor şi formaţiunilor militare ale trupelor 

CBRN se vor îmbunătăţi semnificativ, cu scopul de a garanta îndeplinirea 

misiunilor ce le revin în conflicte armate şi războaie locale, în situaţii de 

urgenţă şi pentru intensificarea cercetării în ştiinţele aplicate (chimie, 

biologie, biochimie, genetică, biotehnologie)”. 

 Cele 11 regimente „CBRN noi" menţionate, au câte o companie 

TOS-1A. Acestea sunt: 

 - Districtul Militar de Vest – are câte o nouă companie în 

Nizhegorod în cadrul Regimentului 20 Independent CBRN şi altă companie 

la Leningrad Oblasts; 

 - Districtul Militar de Sud, are câte o nouă companie în Sevastopol, 

Ingushetia şi Volgograd. La Sevastopol este dislocat Regimentul 4 

Independent CBRN, înfiinţat după ocuparea Crimeei, cu noua companie 

Lansatoare grele multiple rachete termobare inclusă. 

 - Districtul Militar de Centru, cu câte o nouă companie TOS-1A în 

Samara şi Altay Kray. 

 - Districtul Militar de Est, cu câte o nouă companie TOS-1A în 

Buryatia, Chita şi Amur. 

 Datele referitoare la lanţul de comandă sunt destul de confuze, totuşi 

apreciez că nivelul de bază pentru comanda-controlul trupelor CBRN se 

află la eşalonul Armată de arme întrunite, în detrimentul districtelor 

militare. De aceea, structura tipică a unităţilor de protecţie NBC include 

acum grupe şi subunităţi de lansatoare uşoare portabile de rachete 

termobarice RPO-A „Shmel”, precum şi Sistemele de lansatoare multiple 

rachete termobarice grele TOS-1A cu versiunea lor modernizată 

'Solntsepyok'. 

 Dezvoltarea muniţiilor termobarice este o preocupare majoră a 

conducerii militare a Rusiei. În afară de unităţile de aruncătoare de flăcări 

menţionate în această lucrare, specialiştii militari ruşi au proiectat şi realizat 

muniţii termobarice ce pot fi folosite, cu mijloace specifice, de către 

unităţile de aviaţie, trupe aeropurtate, trupele speciale şi de unităţile 

mecanizare ale armatei. Armele pentru Aviaţie şi Trupele Aeropurtate 

includ: rachetele termobarice nedirijate S-8D de 80 mm şi cele 122 mm S-

13D; bomba de aviaţie de 500 kg, ODAB-500PM; bomba ghidată prin 

televiziune, KAB-500kr-OD; dispozitivul de dispersare, ODS-OD BLU; şi 

bombele termobarice de calibru mic, BKF ODS-OD. 
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 Trupele Spetsnaz dispun de lansatoare uşoare portabile de rachete 

nereactive termobare, Shmel. 

 Completez cu o menţiune pentru bomba de aviaţie cu putere crescută 

(ATBIP), care mai este numită şi „Tatăl Tuturor Bombelor” (FOAB). Este 

o armă termobară de foarte mare putere, proiectată de ruşi a fi lansată din 

avioanele de bombardament. „FOAB”, este răspunsul la versiunea 

americană „Mama Tuturor Bombelor” şi a fost testată prima dată cu succes 

la 11 septembrie 2007. Se estimează că aceasta va înlocui în curând mai 

multe tipuri mai mici de bombe nucleare din arsenalul Rusiei, în special 

cele aflate la limita de utilizare. 

 Obiectivele pentru aceste mijloace includ: centrele de comandă şi 

nodurile de comunicaţii, precum şi elementele de infrastructură strategică 

etc. 

 În ultimii ani, Rusia a dezvoltat şi Lansatoarele de rachete 

termobarice pe tancuri robot, fără 

echipaj. Acestea au fost testate în luptă 

în Siria. Acestea, denumite Uran-9, sunt 

dotate cu 6 lansatoare rachete anti-tanc 

Ataka şi 12 lansatoare de rachete 

termobarice, Shmel-M şi un tun de 30 

mm. Se pare că o nouă versiune este în 

curs de dezvoltare. Aceasta va avea un 

dispozitiv de pulverizare a substanţelor 

chimice de luptă şi mijloacelor 

biologice. 

 Pe 18 aprilie 2018, Moscova a anunţat că noile tancuri robot Uran-9 

vor fi prezentate la paradele militare ce vor avea loc în perioada următoare, 

inclusiv la parada militară care sărbătoreşte cei şaptezeci şi trei de ani de la 

înfrângerea Germaniei naziste. 

 Primele Uran-9, au intrat în serviciu în ianuarie 2019. 

 Conform afirmaţiilor liderilor politici şi militari ruşi, România este o 

ţintă pentru Armata Rusiei. Calitatea ei de ţară membră NATO, prezenţa 

scutului anti-rachetă de la Deveselu, desfăşurarea de trupe NATO pe 

teritoriul naţional, ţară riverană la Marea Neagră, impun o analiză atentă a 

pericolului care, în anumite circumstanţe, s-ar putea materializa. Studierea 

în detaliu a acestor ameninţări ar trebui să se materializeze în forme 

originale de protecţie şi contracarare. Constituirea şi antrenarea unor 

structuri medicale speciale şi specializate pe tipuri de intervenţie ar trebui 

să constituie o prioritate, mai ales că astfel de structuri au dublă folosinţă, la 

pace şi la război. 

 
URAN-9 tancul robot lansator rachete 

anti-tanc şi termobarice 
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 Măsuri ce se pot fi întreprinse sunt multe, dar cel mai important 

lucru este conştientizarea clasei politice de existenţa unui pericol real, de 

necesitatea ca Armata trebuie să aibă cu ce să-şi îndeplinească misiunile, că 

interesul naţional trebuie să primeze înainta oricăror alte interese. 
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ATACUL REBELILOR HOUTHI DIN 14 SEPTEMBRIE 2019 

ASUPRA ARABIEI SAUDITE – „UN ATAC CA ORICARE 

ALTUL”? 

 

Gl.mr. (r) ing. dr. Adriean PÂRLOG 
 

 Își mai aduce cineva aminte de începutul 

operațiilor aeriene ale Coaliției din 1991 împotriva 

Irakului? Cât au durat acestea și ce efect au avut asupra 

stării de securitate regională și a prețului hidrocarburilor? 

Să revenim la realitățile anului 2019. 

 Cum se poate ca Arabia Saudită, ce produce astăzi 

aproximativ 10 milioane  de barili  de petrol pe zi, din care 

5,7 milioane numai în două locații, Abqaiq și Khurais, 

exact cele care au fost vizate a fi lovite repetitiv cu drone, 

timp de câteva zeci de minute, să genereze o scădere de 5 - 

7% din totalul producției globale, concomitent cu o 

creștere semnificativă a prețului mondial al barilului? Și 

toate acestea în condițiile în care Riadul este practic în 

alertă permanentă și monitorizează cu atenţie gruparea teroristă Houthi din Yemen, cea 

care s-a declarat drept autoarea atacului. Mai mult, dispozitivul militar american aflat pe 

teritoriul saudit  este protejat antiaerian de un sistem eficient de monitorizare a spaţiului 

aerian, ceea ce face de neînţeles lipsa unei avertizări timpurii  în privinţa atacului.  

 Atacul cu drone și rachete, 

probabil de tip Scud, înregistrat la 14 

septembrie 2019 împotriva unor instalații 

saudite i-a făcut pe mulți analiști militari și 

pe mulți experți în probleme de securitate 

să reconsidere problematica importanței 

strategice a dronelor ca arme moderne 

(UAV-uri - Unmanned Aerial Vehicle) 

datorită unor considerente intuite, dar 

nerostite cu intensitatea pe care o 

înregistrăm în prezent.  

 Enumerăm succint câteva argumente ce susțin afirmația de mai sus: 

 - Arabia Saudită, care alocă, anual, aproximativ 9% din PIB pentru securitatea 

națională,  a cunoscut un adevărat șoc ca urmare a atacului cu drone, ceea ce a condus la 

diminuarea cu aproximativ 50 de procente a capacității de export hidrocarburi. 

 -Se verifică astfel, încă o dată,  eficiența acțiunilor teroriste și faptul că un stat cu 

venituri bugetare mari, poate fi afectat major cu eforturi materiale reduse. 

 - Posibilii autori ai atacului aparțin unui stat slab din punct de vedere economic, 

considerat unul dintre cele mai bune exemple ale conceptului de stat eșuat. Mișcarea 

Houthi, calificată drept una dintre cele mai eficiente din zona Orientului Mijlociu, a 

demonstrat practic că dispune de cunoștințele și resursele necesare planificării, 
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organizării, conducerii și mai ales a mascării unei operații de tip „raid de UAV” 

împotriva unei țări mari ce dispune și de un mare potențial militar. Din analize financiare 

calificate rezultă faptul că Riadul cheltuie lunar în confruntarea cu rebelii din Yemen 

peste 5 miliarde USD. 

 - Dacă o astfel de organizație este coordonată politic, operativ-informativ, 

finanțată și asigurată logistic de un stat puternic din punct de vedere militar, cum este 

Iranul, înregistrăm un alt exemplu de impact major asupra securităţii regionale a 

conceptului de „operații militare de mici dimensiuni, dar cu efecte majore, executate prin 

proxi”. 

 - Prin amploare, conducere, comandă şi coordonare a unui număr mare de aparate 

de zbor (drone) și de încărcături folosite, prin precizia de lovire și efectul la țintă al 

acestora se apreciază că lumea se află pentru prima dată în fața unei demonstrații 

alternative viabile din punct de vedere eficiență-cost în raport cu folosirea aviaţiei clasice. 

În imaginea de mai jos se poate observa precizia ridicată a sistemelor de lovire folosite 

 

 
 

 În legătură cu imaginea de mai sus, furnizată de un satelit SUA, 

specialiști în mascare și operații tehnice de dezinformare, în contextul 

apariției unor dezacorduri între Moscova și Tel Aviv, au ținut să transmită 

faptul că ar trebui mai multă atenție acordată analizării direcției Vest a 

loviturilor realizate cu drone și nu celor dinspre Nord sau Nord – Vest, așa 

cum doresc să sugereze susținătorii ideei că atacul este posibil să aibă 

originea în Irak sau Iran, urmare a faptului că alarmarea sonoră AA a fost 

activată în această parte de țară. Este greu de presupus că rebelii yemeniți 

pot dispune de sisteme care să simuleze atacuri aeriene dinspre Nord și 

Nord – Vest pentru a alarma apărarea AA din zonă, cu scopul de a facilita 

operația aeriană pe direcția Vest. Este plauzibil un posibil sprijin oferit de 
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un actor care dispune de astfel de capabilități și care nu este greu de 

presupus. 
 - Urmare a ineficientei reacții a apărării antiaeriene saudite, care în mod evident a 

fost surprinsă, se ridică întrebarea referitoare la eficacitatea sistemelor clasice de apărare 

AA în cazul în care atacul a fost realizat de un număr relativ mare de vectori purtători, de 

dimensiuni fizice reduse și greu de detectat. Saudiții au estimat la 20-24 numărul de 

drone și rachete lansate, din care au doborât una, dar cine poate garanta că nu se poate 

repeta un astfel de scenariu cu „roiuri de drone“? (Legat de termenul „roiuri“, care poate 

genera zâmbete, precizăm că există preocupări serioase de introducere a acestei 

denumiri în glosarul de termeni militari operativi, subiect pe care nu îl dezvoltăm aici). 

- În acest context, să fie numai o chestiune generată de întâmplare propunerea 

președintelui Vladimir Putin adresată liderilor saudiți de achiziționare a sistemelor de 

rachete AA de tip S-300, pe care el le consideră ca având mare eficiență împotriva 

dronelor și rachetelor utilizate de atacatori? În acest context, liderul de la Kremlin a lăsat 

să se înțeleagă că oferta ar putea fi extinsă şi către sistemul S-400, o variantă mai 

performantă a lui S-300, care deja a intrat recent în arsenalul Turciei, în pofida opoziţiei 

SUA. Conotaţiile politice şi militare ale acestei propuneri, în opinia noastră nerealistă 

deocamdată, sunt multiple şi oferă unele indicii despre intenţiile Rusiei în Orientul 

Mijlociu. 

 - Pe de altă parte, este posibil ca evenimentul din 14 septembrie 2019 să fie o 

replică a Teheran-ului la numeroasele atacuri cu drone lansate de Israel în Siria şi Liban 

cu scopul de a demonstra Ierusalimului că și el dispune de astfel de capabilități. 

 - Dacă analizăm liniștea strategică premergătoare atacului, modul de ajungere la 

ținte a dronelor și precizia loviturilor nu se poate exclude nici ideea că am fost martorii 

unui joc de mai mare profunzime al unui alt stat interesat de asigurarea sau recâștigarea 

controlului în regiune, inclusiv prin împingerea spre o stare conflictuală fără precedent a 

Arabiei Saudite și Iranului. Complexitatea intereselor şi a conflictelor ce macină Orientul 

Mijlociu ne împiedică să ghicim cine ar putea să-şi promoveze interesele în acest fel. Se 

pare că această prudenţă este manifestată şi de unii actori implicaţi în rezolvarea sau 

complicarea ecuaţiilor de securitate ale regiunii. 

 - Până în 14 septembrie 2019, atacurile cu rachete sau drone ale rebelilor 

yemeniți au avut ca ținte zone din apropierea frontierelor cu Arabia Saudită. Recentul 

atac a surprins prin modul de realizare a surprinderii, adâncime şi precizie. 

 - O altă întrebare căreia i se caută răspuns este legată de locul sau locurile din 

care au fost lansate dronele 

(și/sau rachetele). Sunt 

formulate 3 ipoteze probabile: 

a) o zonă în Yemen unde 

mișcarea Houthi dispune de 

baze; b) o zonă din sudul 

Irakului; c) și o zonă de la 

granița dintre Yemen și Oman. 

Deși regiunea se presupune că 

este puternic controlată de cele 

mai performante sisteme de 

supraveghere, surprinde 
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puținătatea și lipsa de consistență a informațiilor operative legate de traiectele de zbor ale 

dronelor. Lungimile acestor traiecte alternative variază de la aproximativ 1.000 km până 

la 300 - 400 km și sunt considerate ca accesibile culegerii de date și informații de 

localizare a aparatelor de zbor. Anterior au fost exprimate temeri legate de posibila dotare 

a forțelor Houthi cu drone tip UAV-X cu raza de acțiune mare, dar testele de folosire a 

acestora s-au soldat cu eșecuri. 

 Din analiza primară a unor părți 

constitutive a unui echipament doborât nu 

se confirmă proveniența iraniană, ci mai 

degrabă sunt suspectate firme 

producătoare din China și Germania. 

 Întrebările de mai sus capătă 

conotații și mai îngrijorătoare pentru 

situații plauzibile în viitor, dacă nu cumva 

acest eveniment a reprezentat un prim test 

real pentru operații similare viitoare, în 

care aparatele din compunerea grupării de 

lovire (de fapt a unui mic „roi“) pe lângă dimensiunile reduse vor prezenta și viteze mari 

de deplasare, amprente electromagnetice și acustice neglijabile, vor dispune de sisteme 

care să facă operaționale răspunsuri în logica GPS-spoofing şi în plus, ar putea beneficia 

de componente specifice inteligenței artificiale ce vor genera o complexitate și mai mare 

pentru managementul operațional al eforturilor de contracarare a atacului. La toate 

acestea se poate adăuga faptul că Iranul a dezvoltat o adevărată rețea de grupări teroriste 

în regiune, mai ales în sudul Irakului, ceea ce îi oferă variante multiple pentru posibile 

operații de mici dimensiuni care să țintească elemente de infrastructură petrolieră, 

recunoscute pentru vulnerabilitatea lor, mai ales în zona Basra, dar și în Kuwait. 

 Odată cu atacul din Arabia Saudită, cu drone de mici dimensiuni, cu fabricant 

necunoscut şi executanți incerți, toți marii importatori de petrol din Zona Golfului au 

înțeles odată în plus că oricând este posibilă repetarea acestuia cu afectarea tranzitului 

comercial prin Strâmtoarea Hormuz. Cu alte cuvinte, au înţeles că perturbarea comerţului 

prin Strâmtoarea Hormuz se poate face şi altfel, nu numai prin blocare ei de pe mare. 

Întreaga infrastructură energetică off shore a Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului, 

Qatarului și Arabiei Saudite s-a transformat într-o țintă relativ ușoară de lovit, ceea ce va 

determina o revigorare a măsurilor de securizare a acestora, în special cu elemente de 

apărare AA și echipamente de supraveghere electronică. 

 Este foarte probabil ca argumentele de mai sus să aibă valabilitate și în ceea ce 

privește zona Bab el-Madeb, unde rețeaua Houthi ar putea relua acțiunile agresive ce ar 

putea destabiliza fluiditatea traficului ce leagă Marea Roșie de Golful Aden cu implicații 

importante și pentru Estul Mării Mediterane. 

 Implicațiile de securitate vor fi majore asupra stabilității regionale, asupra 

aprovizionării cu hidrocarburi a marilor consumatori globali și mai ales, cu implicații 

asupra prețului acestora. Toate aceste argumente vor reactiva hotărârile factorilor de 

decizie politică şi militară din SUA și Federația Rusă de a nu pierde din relevanța 

prezenței lor în regiune. Pe de o parte, Federația Rusă va încerca să exploateze 

oportunitățile oferite de criza saudită în sensul revenirii sale și ca furnizor de echipamente 

pentru întreaga Zonă a Golfului, dar și ca principal sponsor al Iranului. Pe de altă parte, 

SUA va fi pusă în situația dificilă de a demonstra adevărata sa disponibilitate de a rămâne 
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în zonă după recentele experiențe din Irak, Siria și Turcia. Probabil Washingtonul va 

decide să-şi păstreze poziţia dominantă în zonă şi să-şi onoreze obligaţiile asumate faţă de 

aliaţii săi tradiţionali. În orice caz, Pentagonul  a reacţionat rapid, iniţiind unele 

măsuri de urgenţă pentru întărirea dispozitivului militar desfăşurat în 

Arabia Saudită. S-a hotărât trimiterea a patru sisteme radar tip 

„SANTINEL”; trei baterii de rachete anti-aeriene „PATRIOT”, un sistem 

de apărare aeriană împotriva ţintelor ce zboară la mare altitudine, ce are 

posibilitatea de a apăra o zonă mai mare decât o pot face radarele sistemului 

PATRIOT şi care poate fi desfăşurat în timp scurt (THAAD – Terminal 

High Altitude Area Defense) şi 200 militari de sprijin. De asemenea, se ia 

în calcul posibilitatea trimiterii unui portavion care să rămână în zonă atât 

timp cât se va considera că este nevoie. 
 Dacă încercăm să găsim explicaţia evenimentelor din Arabia Saudită într-un 

scenariu diabolic, în care realitatea nu este ceea ce pare a fi, atunci am sugera o metodă 

simplă de analiză, anume recurs la vechea înţelepciune a romanilor care în astfel de 

cazuri se întrebau: Qui profit? adică Cui foloseşte? 

 Atragem atenţia că metoda sugerată nu duce neapărat la aflarea adevărului şi că 

scenariul diabolic poate fi o născocire a unor minţi înfierbântate şi pesimiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL IV/nUMĂRUL 8 • NOIEMBRIE 2019 

ADMRR „aL.I. CUZa”  91 

 

 

PSIHOLOGIA MILITARĂ 

PROVOCĂRI ALE SECOLULUI XXI 

 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

 

 Revista Dincolo de Orizonturi pe lângă obiectivele stabilite iniţial - 

să analizeze tendinţele geopolitice actuale, direcţiile acestora, modul cum 

transformările ce se pot produce în echilibrul de forţe mondial şi implicit în 

edificarea noii ordini globale vor afecta România – îşi propune şi să 

identifice tendinţele de evoluţie ale fenomenului militar, să înţeleagă cum 

va arăta, cum se va purta şi ce mijloace de luptă vor înclina balanţa de o 

parte sau alta în cazul unui nou război sistemic. 

 Câteva tendinţe sunt deja suficient de clare: spaţiul cibernetic va 

deveni un câmp de luptă, dacă nu cumva deja a devenit; tehnologiile 

militare vor fi mult mai letale; implementarea pe scară largă a inteligenţei 

artificiale va modifica modul tradiţional al omului de a trăi, lupta sau gândi; 

războiul viitorului, chiar dacă se va purta pe Pământ, va fi condus din 

spaţiul cosmic; asaltul asupra creierului uman, probabil ultima redută a 

umanităţii încă necucerită de ştiinţa şi tehnologia modernă, se va intensifica 

şi probabil că într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat se va realiza şi 

controlul asupra comportamentului uman. Transformarea psihologiei în 

armă devine o realitate prezentă din ce în ce mai des în teatrele de luptă şi 

rezultatele obţinute justifică continuarea cercetărilor şi investiţiilor în acest 

domeniu. 

 Aşadar, ceea ce voi încerca să fac în continuare este să prezint şi 

eventual să comentez modul în care progresele realizate în cunoaşterea 

creierului uman îşi găsesc aplicabilitate în domeniul militar. 

 Precizez că cercetările cele mai serioase în acest domeniu se fac în 

instituţiile guvernamentale (armată şi servicii secrete) şi ceva mai recent, la 

nivelul marilor corporaţii. Acesta este şi motivul pentru care studiile făcute, 

programele adoptate, experimentele şi testele s-au realizat în secret, uneori 

ilegal şi fără ca subiecţii să fie informaţi. 

 De asemenea, datele pe care le voi prezenta se referă cu precădere la 

cercetările şi realizările obţinute de cercetătorii din SUA, aceasta nu pentru 

că guvernele altor ţări nu au dezvoltat metode, tehnologii, substanţe 

chimice etc. care să influenţeze mintea omului, ci fiindcă americanii sunt 

ceva mai transparenţi, sau pentru că presa lor este ceva mai iscoditoare. 

 În continuare voi trece la lucruri mai concrete care, pe cât posibil, să 

justifice ceea ce am afirmat până acum. 
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 Prizonierii de război 

 Voi începe cu unul dintre cele mai vechi mijloace de influenţare a 

minţii umane şi anume torturarea prizonierilor de război pentru aflarea 

secretelor deţinute de aceştia sau pentru distrugerea lor fizică şi psihică. 

 Fără îndoială tortura este un mijloc eficient de spălare a creierului 

uman. 

 Nu cred că a fost greu să se observe, chiar şi în lipsa unei pregătiri 

psihologice, că interogatoriile brutale, expunerea prizonierilor pentru un 

timp îndelungat unor condiţii extreme (cald, rece, bătăi, lipsa somnului, 

expunerea la zgomote puternice, lumină intensă etc.) duce, în cele din urmă, 

la aflarea informaţiilor dorite. Dar acest lucru se poate realiza şi prin  forme 

mai subtile de tortură, de tipul celor aplicate prizonierilor de război 

americani aflaţi în lagărele din Coreea de Nord. Ceea ce i-a intrigat pe 

psihologii militari americani a fost rata foarte mare de sinucideri 

înregistrată în rândul prizonierilor din aceea ţară: 38%. 

 Willam Mayer, psiholog militar, a încercat să găsească explicaţia 

făcând un studiu pe 1.000 de foşti prizonieri repatriaţi din Coreea de Nord. 

Rezultatele raportului realizat la sfârşitul studiului sunt edificatoare. 

Prizonierii nu au fost trataţi rău: aveau mâncare, apă, adăpost, nu erau 

abuzaţi fizic, iar cazurile de tortură erau individuale. Mai mult, perimetrele 

lagărelor în care erau ţinuţi prizonierii nu erau delimitate de garduri sau 

sârmă ghimpată, iar paza era minimă. 

 Tehnica de debilizare psihologică a prizonierilor consta în izolarea 

emoţională şi psihologică a acestora. Aceasta se realiza prin interzicerea 

oricărui sprijin emoţional ce ar fi putut rezulta din relaţiile interpersonale. 

Absenţa sprijinului pozitiv, critica, negativismul, lipsa de acces la scrisori şi 

informaţii din afară, lipsa de speranţă, determinau starea de depresie 

extremă, practic prizonierii erau distruşi din interior.   

În continuare, voi trece de la cea mai veche metodă de „spălare a 

creierului”, la vedeta zilelor noastre: armele cu energie dirijată sau cu 

microunde. 

 

 Armele cu microunde sau folosirea energiei dirijate a 

microundelor 

 Microundele sunt o formă de radiaţie electromagnetică propagată în 

acelaşi spectru ca şi lumina sau razele X, dar în sens invers. Ele sunt 

prezente în multe din activităţile noastre zilnice: aparate radio, radare, 

cuptoare cu microunde, radiorelee, telefonie mobilă, toate acestea şi multe 

altele, folosesc energia microundelor. Dacă o emisie radio poate fi 
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transmisă pe unde cu lungimea de peste un kilometru, dimensiunile 

microundelor pot varia de la un metru până la o mică facţiune dintr-un 

milimetru. Folosirea microundelor de către aparatele ce au intrat deja în 

viaţa noastră cotidiană nu este periculoasă, dar dimensiunea lor mică 

permite concentrarea acestora într-un singur fascicul care, direcţionat către 

o ţintă, devine periculos, uneori chiar letal. Acest lucru este realizat cu o 

antenă, care concentrează  microundele şi le direcţionează apoi spre o ţintă. 

Practic, un banal cuptor cu microunde căruia i se adaptează o antenă poate 

fi transformat într-o armă cu energie dirijată. Vă sfătuiesc să nu 

experimentaţi acest lucru  fiindcă veţi arde toate telefoanele celulare din 

casă. 

 Creierul uman, conform 

opiniei oamenilor de ştiinţă, 

poate constitui o bună antenă 

care poate concentra fascicolul 

de microunde. Studiile 

întreprinse au localizat 

receptorul din creierului uman 

în cei doi lobi temporali, mai 

precis în cortexul auditiv, unde 

se produce procesarea 

semnalelor transmise de nervii 

aflaţi în urechea internă şi cea 

externă. 

 Teoretic, armele cu energie dirijată (cu microunde) pot: 

 - ucide de la distanţă – cauzează afecţiuni cronice; 

 - transforma o persoană în criminal; 

 - determina accidente de aviaţie, tren, automobil, în interval de 

câteva 

secunde; 

 - provoca catastrofe climatice; 

 - controla cele mai complexe şi sofisticate instrumente sau 

mecanisme 

(sistemele electronice ale avioanelor, navelor, comunicaţii etc.); 

 - controla comportamentul uman; 

 - schimba percepţia populaţiei asupra lumii. 

 Punctul culminant al dezvoltării acestor tehnologii va fi atins atunci 

când se vor crea acele mijloace capabile să controleze mintea maselor la 

scară globală. Aceasta poate fi realizată prin control neurologic capabil să 

schimbe comportamentul uman prin realizarea manipulării conştiinţei 
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maselor. Sunt cercetători care afirmă că putem opri sau porni conştiinţa 

umană conform scopurilor propuse – o ţintă supusă unui bombardament cu 

impulsuri electromagnetice de frecvenţă mare îşi pierde conştiinţa; când 

stimulii încetează conştiinţa revine fără însă ca ţinta să-şi amintească ce s-a 

întâmplat cu ea între cele două momente. 

 Omul nu se poate apăra împotriva undelor electromagnetice 

deoarece acestea se deplasează cu viteza luminii şi pot trece chiar şi prin 

ziduri atunci când au o anumită frecvenţă. 

 

 Mesaje subliminale voce şi audio (V2K) 

 Tehnologia V2K constă în folosirea microundelor (energiei dirijate) 

pentru a afecta circuitele electromagnetice ale creierului uman şi 

producerea unor efecte auditive sau sonore în cutia craniană. Aceste 

emisiuni de microunde pot fi folosite pentru anihilarea ţintelor, în război, 

sau pe timpul unor dezordini sociale, pentru împrăştierea demonstranţilor 

sau creşterea gradului de agresivitate al acestora. 

 În prezent există câteva astfel de 

arme care folosesc puterea microundelor: 

lasere ce pot orbi temporar inamicul, 

producerea de mâncărimi ale pielii 

(fascicole de microundă ce pătrund în 

piele şi produc căldură prin agitarea 

moleculelor de apă aflate la nivel 

subcutanat – rezultatul constă în 

producerea de  mâncărimi greu de 

îndurat). Ambele tehnologii au fost 

folosite în Războiul din Golf (1991). 

 Putem menţiona şi alte situaţii 

recente în care armele cu energie dirijată au fost folosite sau se bănuieşte că 

au fost utilizate. 

 1. În noiembrie 2016, Ambasada SUA din Havana s-a confruntat 

cu o situaţie ciudată care nici până acum nu a fost elucidată satisfăcător de 

cei implicaţi în cercetarea cazului: 26 de lucrători ai ambasadei s-au 

îmbolnăvit subit de o boală misterioasă. Simptomele acuzate de toţi cei 

afectaţi erau: perceperea unor sunete ciudate, de diferite intensităţi, în 

urechi, surzenie limitată ca durată, insomnii, ameţeli, dureri de cap, 

oboseală. Toate aceste simptome sunt specifice afecţiunilor medii ale 

creierului uman şi pot fi provocate de atacuri sonice, infecţii virale, 

anxietate contagioasă sau folosirea radiaţiilor cu microunde ca armă 

psihologică. 
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 Specialiştii americani înclină să creadă că aceste probleme de 

sănătate se datorează expunerii personalului afectat acţiunii unei arme 

electromagnetice aflate în posesia F. Ruse. Suspiciunile privind intenţiile 

Moscovei de a transforma radiaţiile cu microunde în arme ce pot modifica 

comportamentul uman datează încă din perioada Războiului Rece. Aceste 

suspiciuni au fost întărite şi de o serie de acţiuni politice recente ale 

Moscovei, menite să restabilească relaţiile cu Cuba: vizita preşedintelui 

Rusiei, Vladimir Putin, la Havana, anularea datoriei Cubei faţă de Rusia 

etc. 

 Este cunoscută de multă vreme posibilitatea creierului uman de a 

recepta anumite microunde sub formă de sunete, acesta fiind un alt 

argument în favoarea teoriei atacului executat de arme cu energie dirijată. 

În principiu este vorba de Efectul Frey, după numele savantului american 

care a descoperit acest lucru. 

 În plus, americanii s-au mai confruntat cu o situaţie similară în mai 

2016, de data aceasta în China, când personalul Consulatului General din 

Guangzou a acuzat apariţia unor simptome asemănătoare. 

 Deocamdată părerile privind incidentul din Havana sunt împărţite, 

nimeni nu poate afirma cu certitudine dacă a fost atac cu o armă psihologică 

sau pur şi simplu o îmbolnăvire mai specială, iar cercetările sunt îngreunate 

de deteriorarea relaţiilor diplomatice dintre Cuba şi SUA. 

 În pofida acestor incertitudini, se opinează că este vorba într-adevăr 

de un atac cu microunde executat dintr-un autoturism Lada ce a fost filmat 

staţionând în dreptul Ambasadei SUA. Acest lucru este plauzibil deoarece 

atacul cu  microunde se realizează cu ajutorul unei antene parabolice, iar 

deservirea întregului sistem se realizează de un singur operator, ceea ce 

permite instalarea sistemului 

pe un autoturism, microbuz, 

sau alt mijloc a cărui prezenţă 

nu trezeşte suspiciuni în 

mediul urban. 

 2. Specialiştii implicaţi 

în „Proiectul BRAIN” din 

SUA şi „HUMAN BRAIN 

PROJECT” din Marea 

Britanie examinează 

posibilitatea realizării unei interfeţe între mintea/creierul uman şi calculator, 

prin implantarea unei comenzi de ştergere a memoriei şi chiar de conectare 

la  un calculator şi descărcare în mintea umană de noi date şi informaţii. 
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 Unul dintre cele mai interesante studii se referă la realizarea unui 

dispozitiv, interfaţă, care să realizeze legătura directă între creierul uman şi 

diferite tehnologii militare, ca de exemplu drone, sisteme de armamente etc. 

 Principiul de la care s-a plecat pentru realizarea unor astfel de 

legături a fost acela că mintea umană poate procesa imagini mult mai rapid 

decât se realizează conştientizarea acestora. Deci, o interfaţă neuronală între 

creier şi un sistem de armament (avion, avion fără pilot (UAV) etc. ar putea 

să asigure un avantaj semnificativ faţă de sistemele de comandă şi control 

tradiţionale, în termeni de viteză şi precizie. 

 Faza actuală de dezvoltare a unui astfel de proiect este cea de 

simulare pe calculator. Obiectivul principal urmărit de cercetători este acela 

de a înţelege modul în care mintea umană ar putea comunica şi conduce o 

inteligenţă artificială, un robot. 

Ideea folosirii minţii umane pentru controlul zborului dronelor datează din 

2015 când a fost adusă în discuţie în cadrul unei conferinţe privind modul 

în care inteligenţa artificială va influenţa războiul viitorului. Cu acest prilej, 

directorul Agenţiei Apărării pentru Studierea Proiectelor Avansate  

(Defence Advanced Research Projects Agency - DARPA) a anunţat că un 

voluntar a reuşit să piloteze un avion ce evolua într-un zbor simulat. 

 Ulterior a mai fost realizat un experiment folosindu-se o interfaţă 

neuronală bidirecţională. Un voluntar cooptat pentru acest studiu a fost în 

măsură să controleze evoluţiile: unui avion ce trebuia să menţină formaţia 

de luptă în celulă; unui avion fără pilot; şi a unui avion de sprijin. Zborurile 

avioanelor erau simulate pe calculator. 

 Voluntarii celor două teste trăiesc de atunci cu un anumit grad de 

paralizie, probabil datorată faptului că pentru realizarea interfeţei între 

creierul uman şi calculator ambii au suportat o operaţie prin care le-au fost 

introduşi electrozi în creier. 

Deocamdată aceasta este singura 

metodă prin care se poate realiza 

interfaţa neuronală dintre mintea 

umană şi cea artificială. 

 Probabil că următorii voluntari 

vor fi ceva mai norocoşi deoarece 

DARPA studiază alte metode de a 

realiza această interfaţă fără a mai 

recurge la neurochirurgie. Dacă se va realiza acest lucru va fi atins un 

obiectiv major al programului, anume acela de a demonstra că prin folosirea 

unei interfeţe realizată fără o intervenţie chirurgicală asupra omului se poate 
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îndeplini o misiune militară prin controlul neuronal  al unor sisteme de 

armamente. 

 Cercetătorii din cadrul „Facebook Reality Labs”, un centru de 

cercetare a tehnologiilor viitorului înfiinţat de Facebook consideră că în 

următorii 10 ani va fi realizată tehnologia care să permită dactilografierea 

mesajelor direct din creierul uman, fără a mai fi necesară transmiterea 

acestora vocal. Cu alte cuvinte gândurile vor putea apare pe ecranul 

calculatorului sub formă de  cuvinte şi astfel se va putea înţelege ce anume 

doreşte omul cu dezabilităţi de vorbire să transmită interlocutorului. De 

exemplu, în cazul paraliziei pronunţarea cuvintelor este foarte greoaie, dar 

interfaţa poate interpreta mişcările ochilor sau contracţiile lor musculare pe 

care le transmite calculatorului care, la rândul său, le transformă în cuvinte. 

 Cercetătorii de la „Facebook Reality Labs” speră ca acest sistem 

neuronal – creier uman, interfaţă, calculator – atunci când va fi definitivat, 

să aibă posibilitatea de a decoda în timp real 100 de cuvinte pe minut, 

având un vocabular de 1.000 de cuvinte şi o marja de eroare de 17%. 

 Aceasta ar putea fi o tehnologie revoluţionară care ar ajuta mii de 

oameni care sunt surdo-muţi, paralizaţi sau suferă de boli 

neurodegenerative, dar ca orice tehnologie ar putea avea şi multe alte 

întrebuinţări, nu toate la fel de benefice omului. 

 Un studiu publicat în iunie 2019 de către Universitatea Californiei, 

cu sediul în San Francisco, prezintă pe larg  progresele făcute în realizarea 

unei noi interfeţe ce leagă creierul uman de un calculator. Şi acest proiect 

presupune folosirea unor implanturi în creier, dar scopul final este acela de 

a se realiza senzori care pot prelua mesajele creierului fără a se recurge la 

metode invazive, chirurgicale. Se încearcă inclusiv realizarea unor senzori 

care să recepţioneze semnalele emise de creier şi care să fie ataşaţi pe o 

pereche de ochelari speciali. 

 Se estimează că testele pe om vor începe în 2020. 

 Cercetătorii americani şi britanici urmează şi alte direcţii cum ar fi: 

obţinerea unor medicamente capabile să mărească rezistenţa fizică a 

militarilor; determinarea prizonierilor să vorbească (trecerea prin creier  a 

unor semnale electrice de unică intensitate pentru realizarea unei stimulării 

transcraniene directe) etc. 

 

 Armele bioelectromagnetice: pot fi folosite  pentru controlul 

creierului ţintei. De fapt, sunt ceea ce numim  arma psihologică. 

 Armele psihologice au fost folosite în Războiul din Golf (1991). Cea 

mai bine documentată operaţiune psihologică a fost cea din 23 martie 1991, 

pe timpul desfăşurării Operaţiunii Desert Storm. Atunci structura de 
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operaţii psihologice a armatei americane (PsyOps Branch) a organizat şi 

desfăşurat o acţiune de amploare împotriva trupelor irakiene aflate în 

Kuweit. 

 Specialiştii militari americani au realizat un sistem prin care mesaje 

subliminale de influenţare a comportamentului uman au fost transmise pe 

frecvenţele standard folosite de staţiile de radio irakiene. Astfel, 

transmiţătoarele americane, mult mai puternice decât cele irakiene, le-au 

înlocuit, transmiţând pe frecvenţele acestora, pe lângă mesaje patriotice, 

religioase, muzică etc. şi ordine militare menite să provoace confuzie şi 

panică în rândurile militarilor irakieni. După cum se ştie, un mesaj 

subliminal este acel mesaj conceput pentru a fi transmis sub limitele 

normale ale percepţiei umane, dincolo de nivelul conştient, dar care excită 

simţurile. Am putea spune că un mesaj subliminal acţionează la fel ca 

sugestiile hipnotice. 

 În realizarea acestei operaţii a fost folosită o tehnologie mult mai 

complicată, care a permis: transmiterea mesajului direct către mintea 

ascultătorilor; alterarea circuitelor electromagnetice ale creierului acestora; 

şi implantarea artificială de emoţii negative: stres, frică, anxietate, 

disperare, depresie etc. 

 Urmarea acestei operaţiuni psihologice a fost predarea în masă a 

militarilor irakieni. 

 Astfel de mesaje pot fi înregistrate, stocate şi refolosite cu alte ocazii 

pentru realizarea unor obiective similare sau, eventual, pot fi vândute unor 

aliaţi. 

 Dacă aceste tehnologii erau în vigoare încă din anii '90, la ce nivel s-

ar fi ajuns astăzi? 

 Până şi muzica a ajuns un mijloc de modificare a comportamentului 

uman, dacă depăşeşte anumite frecvenţe. 

Conform unor studii făcute în acest domeniu, se 

pare că muzica compusă de Mozart este cea mai 

bine tolerată de creierul uman. Dar noi nu ne-am 

propus să vorbim de muzica bună ci de cea care 

perturbă creierul uman. Se pare că efectele 

negative ale decibelilor extremi i-au bulversat 

chiar şi pe cei de la ONU şi Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, care au legiferat împotriva 

tonurilor mult prea înalte din muzică, 

considerându-le tortură. 

 Se pare că muzica de o anumită factură 

are proprietatea atât de a bulversa  mintea umană 
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cât şi de a o controla. Modelul de sunete ritmice folosit în unele melodii 

afectează creierul şi abilitatea acestuia de a desfăşura anumite procese 

mentale. Este dovedit faptul că muzica pătrunde în centrul emoţional din 

creier şi poate afecta circuitele electromagnetice ce coordonează mişcările 

corpului. 

 Când oamenii se mişcă sincronic este normal să perceapă lumea 

sincronic, deci vor avea o disponibilitate mai mare să interacţioneze. 

Această interacţiune poate fi folosită în scopuri pozitive sau negative. 

 Descoperirea valenţelor negative ale unui anumit gen de muzică se 

pare că le-a dat idei specialiştilor în război psihologic. Dovadă, muzica a 

fost folosită ca mijloc de tortură asupra prizonierilor de la Abu Ghraib şi 

Guantanamo. 

 De asemenea, în anul 1989, „muzica” a fost folosită pentru a-l scoate 

pe Manuel Noriega din Ambasada Vaticanului, unde se refugiase pe timpul 

invaziei trupelor americane în Panama. Bănuiesc că nu i-au pus muzică 

religioasă şi nici nu i-au alterat mintea într-atât încât să creadă că merge la 

biserică. De fapt a mers direct în braţele militarilor americani care l-au 

aruncat în închisoarea în care se află şi astăzi. 

 

 UFO şi MKUltra 
 În încheiere, doresc să prezint un program elaborat de psihologii de 

la CIA, ca parte integrantă a programului MKUltra. 

 În anul 1960 cercetătorii CIA  s-au implicat în construirea unor 

scenarii în care ţintele erau formate din grupuri mari de oameni, locuitori ai 

unui stat din SUA sau a unei provincii din Marea Britanie. Planul consta în 

expunerea unor grupuri mari de 

oameni, fără consimţământul acestora, 

la situaţii în care întâlneau fiinţe 

extraterestre, obiecte zburătoare 

neidentificate (UFO). 

 Ţintele erau supuse unui 

program de alterare a 

discernământului folosindu-se droguri 

halucinogene şi diferite tehnici de 

spălare a creierului. Prin aceste 

metode membrii diferitelor comunităţi 

erau convinşi că au fost martorii unor întâlniri cu fiinţe extraterestre, cu alte 

cuvinte se crea un eveniment UFO în mintea umană. 

 Scopurile experimentului erau: 

 - determinarea modului în care creierul uman poate fi influenţat să 
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accepte că a experimentat ceva care de fapt nu a avut loc; 

 - identificarea celui mai bun procedeu prin care se poate crea un 

scenariu de manipulare a minţii umane; 

 - identificarea  modului în care populaţia ar reacţiona dacă într-o 

bună zi acest scenariu s-ar 

întâmpla. 

 Conform planului, în 

perioada 1964 – 1965 urma a se 

crea situaţii UFO în Marea Britanie, 

în Exeter, New Hampshire şi în 

SUA. 

 În Marea Britanie au fost 

semnalate mai multe astfel de evenimente, urmate şi de apariţia unei cărţi 

„bine documentată” despre vizitatorii extratereştri, scrisă de un ziarist care 

avea legături cu cei de la MKUltra. Evenimente UFO au fost şi în SUA, 

unul chiar dramatic, în care două surori au „fost răpite” de extratereştri. 

Întrucât acestea nu au mai apărut, este posibil ca fetele să fi fost omorâte de 

un scelerat care, nefiind prins, s-a dat vina pe marţieni. 

 Oricum, opinia publică a reacţionat conform aşteptărilor: panică, 

teamă scenarii, unul mai fantezist decât altul şi o bogată literatură de 

specialitate. Unii au ajuns şi doctori în ufologie. 

 Cred că cineva, pe undeva şi acum se distrează…numai să nu se 

reediteze povestea cu lupul, ceea ce nu pare imposibil. Recent, Marina 

americană a anunţat că lucrează la întocmirea unui algoritm standard pe 

baza căruia piloţii să raporteze situaţiile în care întâlnesc un obiect zburător 

neidentificat. 

 Se poate trage concluzia că „nu iese fum fără foc”. 

 Trebuie precizat că preocupările guvernelor, ale instituţiilor 

guvernamentale, ale marilor corporaţii (Google, Apple, Microsoft, IBM 

etc.) de a asalta această ultimă redută  a umanităţii care este creierul omului, 

nu este deloc nouă. Toţi liderii şi-au dorit să ştie ce gândeşte adversarul, să 

intre în mintea lui, lucru care în zilele noastre, cu sprijinul oferit de 

progresele ştiinţei şi tehnologiei, poate deveni o realitate. 

 Dacă va fi spre bine sau spre rău se va vedea mai devreme sau mai 

târziu. 

 Aşa cum în fiecare plantă este şi doctorie şi otravă (cum spune 

Shakespeare în „Romeo şi Julieta”), tot aşa şi modificarea artificială a 

comportamentului uman poate fi benefică sau distrugătoare. 

 Cred că aşa cum s-au găsit metode de programare a minţii umane, se 

vor găsi şi metode de deprogramare a acesteia, numai să nu fie prea târziu. 
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Guvernele dar şi corporaţiile sunt foarte atente cu păstrarea secretului 

asupra programelor, testelor, realizărilor obţinute, astfel încât surprize 

neplăcute pot apare în orice moment. 
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O P I N I I 
 

General (r) conf. univ. dr. ing. Gheorghe SAVU 

 

 Cooperarea internaţională a serviciilor de 

informaţii militare a constituit dintotdeauna atât 

un deziderat de a fi în contact cu cele mai 

puternice servicii de informaţii din lume, cât şi o 

condiţie obligatorie pentru a face faţă noilor 

riscuri şi ameninţări la adresa securităţii 

naţionale a oricărui stat, inclusiv în ceea ce 

priveşte îndeplinirea misiunii de bază – evitarea 

surprinderii strategice militare şi politico-

militare. Acest lucru a devenit extrem de 

important în ultimii 20 de ani, când ameninţările 

asimetrice transnaţionale au crescut ca amploare 

şi diversitate având un impact major asupra securităţii internaţionale şi a 

securităţii naţionale a fiecărui stat. După anul 2014, situaţia internaţională 

de securitate a devenit şi mai complexă prin reapariţia ameninţării militare 

clasice la graniţa de Est a NATO şi UE ca urmare a acţiunilor ilegale şi 

imorale ale Federaţiei Ruse de anexare a Crimeei şi de destabilizare a 

Estului Ucrainei, urmate de o militarizare excesivă pe care Moscova o face 

la frontiera de Est a comunităţii euroatlantice. În acest context, 

colaborarea internaţională în domeniul informaţiilor militare strategice 

devine şi mai importantă atât la nivel bilateral, cât şi la nivel multinaţional, 

aşa cum este cazul statelor membre NATO şi UE. 

 Cooperarea internaţională se bucură de mulţi factori favorizanţi, 

dar se şi confruntă cu multe obstacole. Dacă în context multinaţional 

cooperarea serviciilor de informaţii este favorizată de însăşi statutul de stat 

membru al NATO şi UE, cooperarea bilaterală este mult mai greu de 

realizat şi depinde de mulţi factori. Am considerat util să abordez în 

prezenta lucrare unul dintre factorii-cheie în iniţierea şi dezvoltarea 

cooperării internaţionale, anume liderul informaţiilor militare strategice. 

Ocupând succesiv funcţiile de locţiitor pentru operaţii al şefului Direcţiei 

Informaţii Militare (2003-2006), şef al Direcţiei Informaţii Militare (2006-

2009) şi director general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării 

(2009-2012), consider că am acumulat experienţă şi expertiză relevante în 

domeniul cooperării internaţionale, ceea ce îmi permite să afirm cu multă 
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certitudine faptul că liderul informaţiilor militare strategice are un rol 

esenţial în colaborarea serviciilor de informaţii militare. Într-o măsură 

mult mai mare decât se crede în general, succesul cooperării internaţionale 

a serviciilor de informaţii militare este puternic condiţionat de 

personalitatea, pregătirea militară generală şi de specialitate, 

credibilitatea, abilităţile diplomatice şi de negociere etc. ale liderului 

informaţiilor militare strategice, aşa cum  voi argumenta pe parcursul 

acestei lucrări. În opinia mea, liderul informaţiilor militare strategice 

trebuie să dispună de capacitatea necesară să interacţioneze fără 

dificultate cu lideri militari şi personalităţi civile din diverse state în scopul 

promovării intereselor naţionale în domeniul informaţiilor militare. 

 Desfăşurarea relaţiilor internaţionale bilaterale în domeniul 

informaţiilor militare este o activitate foarte complexă condiţionată de mulţi 

factori, principalii trei fiind: 

 - statul de care aparţine serviciul de informaţii în cauză: natura 

regimului politic, situaţia politică şi militară naţională, stabilitatea şi 

coerenţa guvernării, apartenenţa la alianţe şi organizaţii internaţionale, 

acordurile şi tratatele internaţionale la care este parte, predictibilitate în 

relaţiile internaţionale, poziţia geostrategică etc.; 

 - serviciul de informaţii militare: locul şi rolul în cadrul 

comunităţii de informaţii naţionale, potenţialul operativ-informativ, 

perspectiva de dezvoltare a capacităţilor de culegere şi prelucrare a 

informaţiilor, contribuţia cu informaţii şi resurse de informaţii la efortul 

comunităţii internaţionale, credibilitatea, predictibilitatea, autonomia 

acţională şi chiar decizională a conducerii serviciului, etc.; 

 - liderul serviciului de informaţii militare: pregătirea profesională 

generală şi în domeniul informaţiilor militare, buna cunoaştere a situaţiei 

internaţionale de securitate, cultura şi abilităţile de comunicare şi de 

dezvoltare a relaţiilor interumane, capacitatea de comunicare în limbi de 

circulaţie internaţională, abilităţi diplomatice şi de negociere, profilul 

profesional şi moral la nivel naţional şi internaţional, capacitatea 

decizională ridicată şi asumarea răspunderii, abilitatea de a empatiza cu 

lideri strategici valoroşi profesional şi intelectual. Evident, la aceşti factori 

se adaugă calităţile morale ale liderului, cele mai importante fiind onoarea, 

demnitatea şi curajul. 

 Din cele prezentate, este evident că liderul unui serviciu de 

informaţii militare strategice are un rol crucial în conducerea şi desfăşurarea 

cooperării internaţionale. Acesta trebuie să probeze partenerilor că este un 

lider autentic al informaţiilor militare strategice şi este capabil să 

relaţioneze cu omologii săi din cele mai puternice servicii de informaţii din 
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lume în scopul asigurării îndeplinirii responsabilităţilor ce revin serviciului 

pe care îl conduce, inclusiv prevenirea surprinderii strategice. 

 Liderul informaţiilor militare strategice trebuie să aibă permanent în 

atenţie faptul că, la nivel internaţional, cooperarea între serviciile de 

informaţii trebuie să vizeze satisfacerea reciprocă a interesului, fiind 

evident faptul că niciun serviciu de informaţii nu va accepta cooperarea 

dacă nu are nimic de câştigat în urma acesteia. Ca şi în cadrul general al 

relaţiilor internaţionale, întotdeauna serviciile de informaţii încearcă să 

obţină mai mult decât oferă în cadrul cooperării, iar liderului informaţiilor 

militare strategice îi revine sarcina de a asigura echilibrul cooperării, pe 

principiul avantajului reciproc. Din această perspectivă, competenţa 

profesională, inteligenţa şi abilităţile de comunicare, diplomatice şi de 

negociere ale liderului informaţiilor militare strategice devin extrem de 

importante. Pe lângă asigurarea echilibrului cooperării, liderul informaţiilor 

militare strategice trebuie să fie dispus la un efort suplimentar menit să 

asigure păstrarea statutului de partener de încredere. Pentru aceasta,  liderul 

şi serviciul pe care îl conduce trebuie să dovedească permanent valoare, 

utilitate, credibilitate, predictibilitate şi sprijinul politic al cooperării. 

 Din experienţă proprie, consider că, pentru liderul informaţiilor 

militare strategice, cooperarea internaţională în domeniul informaţiilor 

militare este una dintre cele mai dificile sarcini de îndeplinit şi solicită 

acestuia competenţe deosebite. Dintre acestea, consider că cele mai 

importante cinci competenţe sunt următoarele: 1- capacitatea de a câştiga şi 

păstra încrederea partenerilor în serviciul pe care îl conduce şi în el însuşi; 

2- cunoaşterea potenţialului operativ-informativ, a spaţiilor geografice şi 

domeniilor de interes ale serviciilor partenere; 3- capacitatea de a pune în 

valoare potenţialul serviciului propriu din perspectiva contribuţiei cu 

informaţii şi resurse de informaţii; 4- capacitatea de a sesiza oportunităţi de 

cooperare şi de a negocia acorduri de cooperare reciproc avantajoase; şi 5- 

abilitatea de a dezvolta relaţii personale cu liderii omologi. Evident toate 

aceste competenţe sunt importante şi, împreună cu multe altele, formează 

un întreg care conturează un lider valoros al informaţiilor militare 

strategice, capabil să acţioneze eficient şi în domeniul relaţiilor 

internaţionale. 

 La o analiză chiar şi sumară a competenţelor enumerate anterior, 

reiese faptul că liderul informaţiilor militare strategice are o importanţă 

deosebită în succesul cooperării internaţionale. Acest lucru trebuie 

conştientizat atât de viitorii lideri ai informaţiilor strategice din Armata 

României, cât şi de autoritatea care numeşte aceşti lideri. Un lider incapabil 

să desfăşoare relaţii internaţionale aduce prejudicii grave atât potenţialului 
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operativ-informativ al serviciului, cât şi capacităţii autorităţilor militare şi 

politico-militare naţionale de promovare a intereselor naţionale externe de 

apărare şi securitate.  

Având în vedere faptul că încrederea partenerilor se construieşte mai uşor 

decât se păstrează, liderul serviciului trebuie să acorde atenţie maximă 

relevanţei, credibilităţii şi oportunităţii informaţiilor transmise serviciului 

partener. În plus, acesta trebuie să dezvolte o relaţie continuă, deschisă şi 

sinceră cu liderii serviciilor cu care cooperează. Este deosebit de utilă 

dezvoltarea unei relaţii personale care să o completeze pe cea profesională 

şi care să dăinuie şi după terminarea mandatelor de şefi ai serviciilor.  

 Ca persoană, liderul serviciului de informaţii militare strategice are 

un rol crucial în dezvoltarea cooperării internaţionale deoarece încrederea 

în propria persoană pe care reuşeşte să o cultive la nivelul omologilor săi 

este deseori asimilată cu încrederea acestora în serviciul în cauză. Relaţia 

interpersonală a liderilor informaţiilor militare strategice este extrem de 

importantă în cadrul cooperării internaţionale, fapt pentru care liderul 

serviciului trebuie să fie un bun profesionist, să dispună de capacitatea de 

adaptare la mediul şi sensibilităţile istorice ale fiecărui stat în parte, să 

cunoască foarte bine cel puţin limba engleză (discuţiile tête-à-tête cu 

omologii străini sunt esenţiale dezvoltării cooperării), să fie familiarizat cu 

aspectele culturale şi sociale specifice statului partener, să fie familiarizat 

cu capacităţile şi interesele reale de cooperare ale serviciului partener şi, pe 

cât posibil, să cunoască aspectele principale ale cooperării internaţionale a 

serviciului partener. La toate acestea se adaugă seriozitatea liderului din 

perspectiva onorării tuturor angajamentelor luate faţă de liderul serviciului 

partener şi predictibilitatea acţiunilor şi deciziilor sale vis-à-vis de 

dezvoltarea cooperării. 

 De-a lungul celor nouă ani la conducerea primelor trei eşaloane ale 

informaţiilor de apărare strategice din Armata României, am avut 

privilegiul de a întâlni mulţi omologi din Europa, America de Nord, 

Orientul Mijlociu, Africa şi Asia. Diversitatea pregătirii şi a personalităţii 

acestor lideri şi a serviciilor pe care le conduceau a fost enormă şi a 

presupus un efort mare de înţelegere şi adaptare la specificul fiecăruia în 

parte. Evident, relaţiile cu omologii din statele NATO şi UE au fost relativ 

facil de demarat şi dezvoltat ca urmare a statutului României de stat 

partener şi, ulterior, de membru. Cât priveşte Statele Unite ale Americii, 

relaţiile de cooperare au fost întotdeauna mai uşor de iniţiat şi desfăşurat ca 

urmare a naturii relaţiilor militare şi politice dintre această ţară şi România 

şi  a programelor de pregătire de informaţii la care am participat în cadrul 

Agenţiei de Informaţii pentru Apărare. Pentru ajutorul deosebit pe care eu 
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şi informaţiile militare le-am primit din partea americană, port un mare 

respect unor lideri militari strategici remarcabili, cum ar fi generalii 

Michael David Maples, Ronald Lee Burges, James Robert Clapper Jr., 

Brian Keller, Keith B. Alexander şi Michael E. Ennis. Aceştia mi-au fost 

atât parteneri, cât şi mentori, toţi fiind mai experimentaţi şi mai în vârstă 

decât mine la data când lucram împreună. La aceşti prestigioşi lideri nu pot 

să nu o adaug pe doamna Karen Laino, fost şef al Diviziei Informaţii a 

NATO, care mi-a rămas un prieten de familie extraordinar. Nu a fost şi nu 

este deloc uşor să dezvolţi relaţia cu personalităţi puternice dincolo de 

relaţia strict profesională. Dar, prin efort continuu, prin viziune şi curaj, 

şeful unui serviciu de informaţii poate avea şi relaţii personale cu liderii 

marilor servicii de informaţii din lume, care să completeze relaţia oficială. 

Iar când acest lucru se întâmplă, profunzimea cooperării are mult de 

câştigat. 

 Îmi amintesc că la începuturile activităţii mele de conducere mi-am 

dorit foarte mult să dezvolt relaţia serviciului pe care îl conduceam cu unul 

dintre cele mai importante servicii de informaţii din lume şi în domeniul 

culegerii de informaţii militare strategice prin mijloace umane (HUMINT 

strategic). Pentru aceasta trebuia să ajung la liderul HUMINT-ului strategic 

al acelui serviciu cu scopul de a prezenta potenţialul serviciului nostru şi 

dorinţa noastră de a dezvolta cooperarea bilaterală şi în acest domeniu, 

cooperare iniţiată de predecesorul meu dar care avea încă un mare potenţial 

de dezvoltare. Fiind în vizită oficială în capitala statului respectiv, am 

solicitat o întrevedere cu acel general, lucru care ieşea din uzanţa 

contactelor bilaterale deoarece nu îmi era omolog. 

 Prima întâlnire a avut loc în biroul acestuia, dumnealui general 

maior iar eu colonel, mai tânăr cu aproape zece ani. Am fost primit destul 

de protocolar, am fost lăsat să vorbesc mai tot timpul fără a primi vreun 

semn de încurajare din partea partenerului, pe care, să zicem că îl chema 

generalul Z. Singurul lucru reuşit a fost să îl invit într-o vizită de lucru în 

România ca să cunoască în mod concret capacităţile de care dispunem şi să 

analizăm împreună proiectele unei posibile cooperări viitoare în domeniul 

HUMINT-ului strategic. Deşi invitaţia nu fusese declinată, nu aveam mari 

speranţe că voi reuşi să îl aduc în ţară. Având relaţii foarte apropiate cu un 

fost şef de serviciu militar şi un şef de serviciu naţional din statul respectiv, 

i-am rugat să  mă ajute să primesc vizita în România a directorului 

HUMINT-ului militar strategic, ceea ce s-a întâmplat, în doar câteva luni. 

Recunosc, vizita generalului Z a fost una dintre cele mai stresante pentru 

mine, deoarece ştiam cât de importantă era pentru viitorul cooperării 
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noastre şi eram destul de neîncrezător că voi putea iniţia o relaţie 

profesională de succes, cu atât mai puţin una personală. 

 Vizita în România a debutat destul de dificil, nu simţeam că pot 

rezona nici profesional, nici personal cu generalul Z, un om cu o statura 

impresionată, extrem de sobru şi succint în exprimare. Partea oficială s-a 

desfăşurat în limite strict protocolare, cu o agendă profesională foarte 

densă, inclusiv vizite la unităţi din teritoriu. Călătorind multe ore împreună 

cu generalul Z în maşină am avut ocazia să duc dialogul şi în afara cadrului 

strict profesional, prezentând ţara, locurile şi oamenii ei. Am descoperit că 

amândoi proveneam din familii modeste de la ţară şi că aveam o carieră 

profesională militară similară, plecaţi singuri în lume încă de la vârsta de 14 

ani. L-am invitat pe generalul Z să petrecem o seară la munte, să luăm o 

cină tradiţională românească. Spre surprinderea şi satisfacţia mea, generalul 

Z a acceptat invitaţia. Cina a fost destul de relaxată, chiar într-o atmosferă 

încurajator de destinsă. Aceasta a continuat cu un mic foc de tabără şi o 

discuţie tête-à-tête în jurul focului, care a durat până la ivirea zorilor. Ne-

am povestit vieţile noastre şi am făcut schimb de experienţă profesională. 

Acest lucru a fost declicul care a dat naştere unei relaţii profesionale extrem 

de profitabilă pentru serviciile noastre şi a unei relaţii personale care a 

supravieţuit multor ani, amândoi fiind acum în rezervă.  

 Am prezentat una dintre multele întâmplări de acest fel pe care le-am 

trăit cu emoţie şi satisfacţie. Sunt şi acum satisfăcut de faptul că un ofiţer de 

informaţii al Armatei Române a putut dezvolta relaţii profesionale şi 

personale cu personalităţi militare de top din NATO, UE, SUA, Marea 

Britanie, Germania, Italia şi alte multe state, în beneficiul informaţiilor 

militare strategice române. Cred cu convingere că în lumea informaţiilor 

cooperarea internaţională depinde esenţial de valoarea liderului strategic, de 

capacitatea sa profesională şi abilitatea de a dezvolta relaţii personale cu 

omologii străini. Buna cunoaştere reciprocă a liderilor strategici din alte 

state, relaţiile care se stabilesc între aceştia şi crearea unui cerc de relaţii la 

nivelul conducerii militare din principalele state NATO sunt factori care 

depind în mare măsură de lideri. Tocmai de aceea afirm faptul că ofiţerii de 

informaţii care nu sunt capabili să corespundă acestor cerinţe trebuie să 

renunţe la dezideratul de a deveni şefi ai informaţiilor militare strategice. În 

caz contrar, serviciul va avea de suferit iar ei înşişi vor trăi povara 

propriului eşec profesional. 

 Aşa cum am mai spus deja, este unanim acceptat faptul că, indiferent 

de natura relaţiilor dintre state şi dintre liderii serviciilor de informaţii 

militare, fiecare serviciu încearcă să obţină beneficiul maxim în cadrul 

cooperării bilaterale. Din acest motiv, liderul informaţiilor militare 
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strategice trebuie să dispună de capacitatea de a negocia acorduri de 

cooperare reciproc avantajoase şi să vegheze la implementarea acestora, 

astfel încât ambele servicii să aibă de câştigat, cu păstrarea confidenţialităţii 

organelor de culegere strategice şi a metodelor de culegere, transmitere şi 

prelucrare în secret a informaţiilor. Sigur, deşi nu desfăşoară negocierea 

propriu-zisă a acordurilor, liderul este cel care stabileşte cu omologul său 

termenii generali ai cooperării şi dispune evaluarea permanentă a stadiului 

cooperării, discutând deschis cu liderul partener eventualele probleme care 

apar. Aceasta solicită din partea liderului competenţă profesională de cel 

mai înalt nivel, tărie de caracter, curaj, seriozitate, sinceritate, abilităţi de 

comunicare, diplomatice şi de negociere. 

 Cooperarea între serviciile de informaţii militare este supusă multor 

constrângeri iar natura şi profunzimea acesteia este influenţată de mulţi 

factori, unul dintre cei mai importanţi fiind însuşi liderul, adică măsura în 

care acesta reuşeşte să convingă omologul serviciului partener de 

seriozitatea şi profesionalismul său şi al serviciului pe care îl conduce. În 

primele etape ale procesului de iniţiere a colaborării, liderul serviciului de 

informaţii militare are un rol crucial. 

 Îmi amintesc anii petrecuţi la conducerea Direcţiei Informaţii 

Militare, când, beneficiind de relaţiile de cooperare stabilite de predecesorii 

mei cu importante servicii de informaţii din lume, am acţionat pentru 

dezvoltarea celor existente şi pentru deschiderea unora noi. Întotdeauna am 

avut succes când am iniţiat o relaţie de cooperare într-un cadru informal, 

tête-à-tête. În schimb, mi-a fost foarte greu să iniţiez o relaţie de cooperare 

în cadru formal, în prezenţa altor persoane deoarece, cu foarte puţine 

excepţii, omologii mei, ca şi mine, preferau să nu discute în prezenţa altor 

persoane despre o posibilă cooperare a cărei iniţiere nu fusese aprobată la 

nivel autorităţilor lor politice. Tocmai de aceea am menţionat de câteva ori 

deja imperativul valorilor profesionale şi morale ale liderului, valori care 

sunt de cele mai multe ori asimilate cu ale serviciului pe care acesta îl 

conduce. 

 Când am iniţiat o cooperare, am adoptat întotdeauna o atitudine 

sinceră şi directă în care am prezentat motivele cooperării, insistând asupra 

avantajelor pe care serviciul respectiv le-ar fi putut obţine din cooperarea cu 

Direcţia Informaţii Militare. Abordând pragmatic cooperarea bilaterală, 

propunând acţiuni concrete care aveau acoperire în potenţialul operativ-

informativ al serviciului pe care îl conduceam şi demonstrând omologilor 

mei seriozitate şi predictibilitate, am avut mereu succes. Cum am subliniat 

anterior, am adoptat abordarea directă, doar între patru ochi, deseori în 

cadru informal, fie că era o plimbare prin Delta Dunării sau pe malul 
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românesc al Mării Negre, fie cu ocazia participării la activităţi comune 

(reuniuni NATO şi UE, vizite comune în teatre de operaţii, simpozioane, 

conferinţe etc.) sau activităţi private organizate de omologii mei în ţara lor 

de reşedinţă. Am folosit ori de câte ori a fost posibil activităţile private 

organizate cu prilejul vizitelor omologilor mei în România, fie că era vorba 

de o plimbare prin munţi, de vizitarea unor obiective turistice sau de 

vizionarea unui spectacol la Opera Română sau la Ateneu. Astfel de ocazii 

mi-au permis cunoaşterea şi apropierea de omologii  mei, dar mai ales, 

cunoaşterea mea de către aceştia sub aspect profesional şi etic. 

 Pe toată perioada când am fost responsabil de informaţiile militare 

strategice, absolut orice nouă colaborare sau extindere a colaborărilor 

existente s-a făcut numai după o discuţie deschisă între mine şi liderii 

serviciilor în cauză şi pe baza unei pregătiri minuţioase privind potenţialul 

operativ-informativ al serviciului omolog şi disponibilitatea acestuia la 

cooperare. Întotdeauna am iniţiat şi dezvoltat cooperări numai cu aprobarea 

prealabilă a şefilor ierarhici şi numai în contextul relaţiilor bilaterale ale 

României cu statul în cauză. În schimb, dacă situaţia o impunea, am 

discutat probleme ale cooperării menţionând că sunt sub rezerva aprobării 

autorităţilor militare şi politico-militare naţionale abilitate. Acest lucru era 

frecvent în cadrul reuniunilor NATO şi UE, când decizia trebuia luată în 

cadrul reuniunilor fără a exista timpul necesar aprobărilor autorităţilor 

competente. 

 Ca o concluzie, afirm cu certitudine faptul că disponibilitatea 

serviciilor de informaţii militare la cooperare există întotdeauna; este 

responsabilitatea liderului român informaţiilor militare strategice să 

exploateze acest lucru în favoarea serviciului pe care îl conduce. Am fost 

întotdeauna de părere că liderul informaţiilor militare strategice din Armata 

României trebuie să aibă iniţiativa dialogului cu serviciile similare mai 

puternice şi să fie capabil să facă serviciul propriu atractiv pentru acestea. 

În acest scop, liderul român informaţiilor militare strategice nevoie de 

viziune, curaj, valoare profesională, cultură generală, abilităţi diplomatice şi 

de negociere, atitudine proactivă şi capacitate de relaţionare cu lideri 

valoroşi. Aceasta înseamnă lider strategic autentic, lider pe care Armata 

Română nu îşi poate permite să nu îl aibă la conducerea informaţiilor 

militare strategice în contextul rolului pe care acestea trebuie să îl aibă în 

promovarea şi salvgardarea intereselor naţionale strategice în domeniul 

militar şi politico-militar. 
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VALURILE ŞTIRILOR FALSE ŞI AMENINŢĂRILE GENERATE 

DE ACESTEA ÎN PERIOADA POST RĂZBOI RECE. ASPECTE 

PRIVIND DIRECŢIA INFORMAŢII MILITARE A ARMATEI 

ROMÂNIEI ÎN PERCEPŢIA PUBLICĂ 

 

„Patria, misiunea, C.I.A., familia şi eu” 
(A.B.Buzzy Krongard, director executiv C.I.A., 2001-2004)
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 Abstract  
 Opţiunea pentru subiectul acestui articol a 

fost determinată de faptul că „ştirile false” , în 

ultimii ani, au penetrat tot mai ameninţător în 

toate domeniile de existenţă ale societăţii umane, 

vizând scopuri dintre cele mai diverse cu caracter 

privat personal şi de grup, întotdeauna în dauna 

interesului general al comunităţii. Devenind un 

fenomen social cu o paletă largă, diversificată şi 

în cele mai neaşteptate forme de lansare în 

spaţiul public, ele apar şi circulă, atât pe plan 

intern, cât şi extern în domeniul relaţiilor 

internaţionale, îndeosebi în contextul luptei pentru  accederea la putere, 

respectiv pentru obţinerea unui loc confortabil într-o nouă ordine mondială. 

 Circulaţia „ştirilor false” în spaţiul public impune un specific aparte 

muncii operative pentru identificarea acelor elemente necesare prevenirii şi 

contracarării lor. Pentru profundarea acestor caracteristici am folosit o 

abordare teoretică susţinută în primul rând de necesitatea explicitării cu 

prioritate a acelor principii care stau la baza formatului lor şi a 

mecanismelor de lansare, prin care ele capătă configuraţia de ameninţare 

majoră la adresa securităţii comunităţii şi a individului. Acestea reprezintă 

de fapt argumentele pentru care efectele ştirilor false, ca fenomen social, au 

fost denumite pe tot parcursul articolului folosind sintagma „produse de 

ştiri false”. S-a precizat că această sintagmă sugerează semnificaţii mai 

extinse într-o reformulare adecvată ce poate fi consacrată în terminologia 

specifică activităţii de informaţii. În acest scop s-au introdus, ca elemente 

de noutate, sintagme şi judecăţi specifice, considerând că ele pot defini cu 

mai mare claritate o categorie distinctă de ameninţări şi provocări. Astfel, s-

a folosit o denumirea generică nouă, precum  <mesaje şi acţiuni purtătoare 
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a stigmatului „fals”>, considerând că le personalizează ca o nouă armă, „o 

nouă tipologie de ameninţări” şi includerea lor în tipologia „războiului 

informaţional” şi, respectiv, a „războiului hibrid”. În consecinţă, s-a scos 

în evidenţă necesitatea abordării de ansamblu a fenomenului „ştirilor 

false”, exclusiv din perspectiva „analizei integrate de informaţii 

multisursă”. 

 

 Unele consideraţii cu privire la lumea produselor purtătoare a 

stigmatului „fals” lansate în spaţiul public şi provocările acestora 

 Este unanim acceptată aprecierea potrivit căreia „ ştirile false” au 

existat în spaţiul public dintotdeauna şi în toate domeniile existenţei umane. 

O scurtă incursiune în lumea lor ne spune că ele nu au o definiţie certă, dar 

nici nu au fost şi nu sunt întâmplătoare. De obicei, prezenţa lor în spaţiul 

public s-a făcut sub masca unor fapte, situaţii sau evenimente adevărate. 

Cei care lansau mesajele pretindeau că au platforme de ştiri independente, 

însă le lipseau transparenţa. Ei nu prezentau detalii despre autori şi despre 

redacţie, nu citau surse credibile şi nu ofereau informaţii ce puteau fi 

verificate. 

 De la început trebuie precizat că, în acord cu subiectul nostru pus în 

discuţie, prin „autor” înţelegem una sau mai multe persoane şi structuri 

independente, formale şi informale, interesate pentru a-şi realiza obiective 

de interes propriu, în raport cu una sau mai multe ţinte, folosind produse de 

„ştiri false”. De regulă, acesta se află permanent în umbră, iar forţa 

procesului pe care-l iniţiază pentru lansarea produselor sale este dată de 

importanţa pe care o are în ierarhia de putere formală sau informală pe plan 

naţional sau mondial. Aceşti „autori din umbră” - finanţatori şi structuri 

specializate din ţară şi din străinătate - sunt greu de identificat şi la fel de 

greu de probat implicarea lor cu fapte ce ar putea avea o posibilă legătură 

cu existenţa produselor de „ştiri false” în spaţiul public. Importanţi sunt şi 

cei care lansează asemenea produse - „activiştii la vedere”, (furnizorii de 

informaţii false, propagandiştii şi manipulatorii) aflaţi în solda autorului, 

independenţi, dar şi grupaţi în organizaţii ale societăţii civile „sub 

acoperirea” sau nu, a unor activităţi declarate de interes privat. Ei sunt mai 

mult sau mai puţin prezenţi şi violenţi în lansarea produselor false în mass-

media, în funcţie de importanţa ţintei/ţintelor prestabilite de autori, de 

scopurile urmărite şi de strategia îndeplinirii lor. 

 Autorii şi activiştii împreună urmăresc realizarea unui nivel maxim 

de credibilitate a produselor lor false, concepute în forme adecvate 

interesului urmărit, uşor de perceput şi făcute în limbajul uzual al ţintelor şi 

mediilor cărora le sunt adresate, selectate îndeosebi din „publicul 
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consumator de informaţii”. Pe alocuri ele depăşesc pragul realului, trecând 

chiar în legendă şi, uneori, pot ajunge până la lichidarea lui. 

 În timp, „ştirile false”, de la forma de simple ingrediente ale unor 

aşa zise accidente sociale, au ajuns la niveluri de ameninţare maximizate, 

fiind abordate ca şi un concept, devenit fenomen social, semnalat deseori 

prin cuvintele „manipulare”, „propagandă”, „dezinformare”, „ideologie”, 

„afaceri oneroase cu bani” ş.a. În raport cu una sau mai multe ţinte de 

interes, lansarea în spaţiul public a unor asemenea produse a avut şi are ca 

scop principal ascunderea adevărului, deformarea realităţii şi inducerea 

unor neadevăruri, specifice chiar şi domeniului concurenţei neloiale în 

afaceri. 

 „Ştirile false” s-au dezvoltat şi propagat cel mai bine în timpul unor 

evenimente sau situaţii limită, cu efecte importante asupra „consumatorilor 

de informaţie”. Monitorizate de analişti, s-a conştientizat faptul că 

difuzarea lor se efectuează în cele mai diferite şi neaşteptate forme, în mod 

continuu şi repetat. Astfel, s-a constatat că au generat intenţionat efecte 

perdante majore unei singure persoane, unor grupuri particulare şi chiar 

unor structuri ale administraţiei de stat, locale şi centrale care au constituit 

„ţinte de interes” pentru cei care le-au lansat. Totodată, folosirea 

performanţelor de ultimă oră ale tehnologiei informaţiilor măresc viteza şi 

lărgesc aria de diseminare a produselor de „ştiri false”, amplificând nivelul 

de ameninţare pentru ţintele de interes. Indirect, ele devin o provocare chiar 

şi pentru „furnizorii de informaţii” corecte din întreaga lume, aceştia fiind 

„perdanţi colaterali”. 

  Formele şi mijloacele alese pentru diseminarea produselor de „ştiri 

false” au în vedere să garanteze şi să faciliteze receptarea completă şi 

continuă a lor în spaţiul public, pentru a pătrunde şi rămâne multă vreme în 

conştiinţa celor vizaţi, în măsură a le schimba percepţiile şi a le gestiona 

acţiunile în varianta dorită de autori. În acest sens, notoriul călău german 

care, în nebunia lui de propagandist nazist, Joseph Goebbels, spunea: „O 

minciună repetată de o mie de ori rămâne o minciună, dar o minciună 

repetată de un milion de ori devine adevăr”
3
. Oare gândirea acestui 

criminal de război şi a altor „bestii din Belsen” 
4
,
 
după aproape o sută de 

ani, ar mai putea oare inspira politica actuală pe plan mondial? 

 Este ştiut faptul că, potrivit „psihologiei mulţimilor”
5
, capacitatea 

manipulatorului de a influenţa o „mulţime compactă” depinde în special de 

disponibilitatea sa de a livra dezinformarea vizuală, vocală (ca intensitate) 

şi verbală (ca şi conţinut), asfixiind ţintele cu ştirile lui false. Iar dacă 

intoxicarea se face obsesiv şi pe fondul unei violenţe verbale de intimidare 

dusă la extrem, atunci se poate ajunge ca mulţimea să-şi schimbe percepţiile 
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şi comportamentul în sensul dorit de autori, chiar şi atunci când oamenii 

ştiu că sunt false. 

  Produsele „ştirilor false” vizează şi influenţarea sau schimbarea 

radicală a percepţiilor oficialilor în procesul de luare a anumitor decizii, 

precum şi al reprezentărilor diferite pe planul relaţiilor interstatale sau 

interne ale unui stat în domeniile politic, diplomatic, militar, economic, 

social, comercial, spiritual şi de altă natură. Iniţial, miza o constituie 

realizarea emoţiei la primul contact cu ţintele de interes prestabilite de autor 

şi, apoi, obţinerea comportamentelor şi acţiunilor scontate din partea 

acestora. 

  Prezenţa „ştirilor false” numai în mediul militar a fost deja 

aprofundată şi inclusă de analişti ca o componentă distinctă în conceptul de 

„război informaţional”, pe care nu-l vom aborda în acest material. Trebuie 

precizat însă că apariţiile tot mai frecvente ale lor şi în celelalte medii 

menţionate mai sus, simultan sau nu, dar cu o importantă  creştere continuă 

a gradului de ameninţare, cu efecte directe şi colaterale distructive majore 

asupra interesului personal, de grup sau general, în opinia mea, impun o 

abordare complexă a lor de tipul „analizei integrate de informaţii  

multisursă”
 6

, realizată în conceptul mult mai cuprinzător, numit generic 

„război hibrid”. Această abordare este cu atât mai necesară, cu cât azi,  la 

aproape treizeci de ani de la sfârşitul Războiului Rece, confruntările politice 

cu caracter ideologic la nivel global au fost înlocuite treptat cu o luptă 

aprigă pentru o nouă ordine mondială, aducând practica lansării în spaţiul 

public a produselor de „ştiri false” în prim-planul relaţiilor politico-

diplomatice şi comerciale între state. Iar descătuşarea de comunism a 

popoarelor din centrul şi estul Europei care a declanşat amplul proces de 

extindere spre Est a UE, nu a reuşit încă să aducă promisiunile de pace, 

linişte şi prosperitate în viaţa reală a tuturor popoarelor bătrânului 

continent. 

 Oriunde în lume, indiferent de nivelul de dezvoltare a statelor 

democrate, potrivit tendinţelor actuale de evoluţie a situaţiei politice şi 

sociale, precum şi a geopoliticii internaţionale, sunt de părere că fenomenul 

„ştirilor false” va continua să existe chiar şi pe termen lung. Acesta se va 

manifesta în direcţia stimulării unei palete de forme neaşteptate, mult 

diversificate şi mult mai largi de percepţii, teorii şi acţiuni false, urmărind 

scopuri bine definite, dictate de o consolidare tot mai pronunţată de interese 

personale şi de grup. Se va ajunge probabil la „obsesii”, „prejudecăţi”, 

„paranoia” şi „conspiraţie”, care bulversează societatea în ansamblul ei şi 

terorizează cetăţeanul. Totul depinde de modul în care mass-media şi 

societatea civilă vor reuşi să devoaleze asemenea situaţii şi să reacţioneze 
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oportun, ferm şi eficient pentru a le diminua la maxim influenţa în viaţa 

comunităţii. De eliminat, nu cred că va fi vreodată posibil de realizat! 

 Aşadar, având în vedere amploarea actuală, intensitatea şi existenţa 

sporită a produselor „ştirilor false”, precum şi difuzarea lor în spaţiul 

public în toate domeniile de activitate ale unei comunităţi, cărora li se 

asociază forme de lansare violente duse la extrem, cred că ar fi mai indicată 

consacrarea expresiei (mesaje şi acţiuni publice purtătoare a stigmatului 

„fals”) în locul simplei sintagme „ştiri false”. Apreciez că simplitatea 

acesteia din urmă nu redă întotdeauna imaginea reală şi înţelesul complet al 

gravităţii ameninţărilor şi consecinţelor „ştirilor false”, generate prin marea 

diversitate a formelor în care se manifestă în spaţiul public. În sensul 

sugestiei mele, consider că se sintetizează o definiţie prin care genul proxim 

şi diferenţa specifică le personalizează ca o nouă armă, „o nouă tipologie de 

ameninţări” ce penetrează fluxul informaţional şi activităţile publice 

cotidiene în  cadrul unui imprevizibil „război hibrid”, în procesul actual de 

„globalizare a comunicării”, într-o „lume digitală”. 

 De regulă, pentru lansarea mesajelor şi acţiunilor purtătoare a 

stigmatului „fals” în spaţiul public internaţional sau al unui stat, „activiştii 

la vedere” sunt aleşi din medii sensibile la manipulare. Ei sunt atraşi prin 

diferite forme de stimulare (financiar, material, oferte de poziţii 

confortabile de consiliere politică, în ierarhia sistemului administrativ şi de 

putere), indiferent de valoarea intelectuală, morală, poziţie socială şi de 

putere financiară pe care ei le posedă. Pentru scopul propus, 

„vulnerabilităţile lor sunt considerate o virtute”. Se eludează cu bună 

ştiinţă faptul că unele din aceste vulnerabilităţi s-au născut pe un fond 

genetic dezavantajos al naturii umane a individului, precum ar fi capacitatea 

nativă cognitivă, emoţională şi nivel de pregătire intelectuală aflate sub 

valoarea medie a societăţii. Pentru ei, contează numai tupeul, capacitatea 

lor de relaţionare, pentru a fi cât mai penetranţi şi violenţi. Disponibilităţile 

lor dovedite prin violenţă vocală susţinută şi de agresivitate fizică le induc 

un anume grad fals de autoevaluare şi le inoculează un exagerat şi facil 

orgoliu de personalitate. Din aceste medii pot fi recrutaţi şi indivizi pentru 

a-i determina să lanseze şi „delaţiuni nefondate juridic” la adresa unor 

personalităţi publice incomode şi structurilor administraţiei de stat ale căror 

activităţi nu corespund scopurilor „autorilor din umbră” sau nu acceptă să 

se alinieze scopurilor urmărite de ei. 

 Totodată, pe lângă atenţionarea prezumptivilor „pârâţi” se încearcă 

de fapt şi „intimidarea” şi „inhibarea” organelor abilitate cu aplicarea, 

respectarea şi impunerea legii şi a ordinii publice care sunt şi ei supuşi 

permanent unui bombardament de acuzaţii şi ameninţări, la fel de nefondate 
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sau şantajaţi cu aşa-numitele „schelete din dulap”. Deci, la timpul favorabil 

lor, prin forţă, aceste organe sunt obligate să instrumenteze delaţiuni pentru 

care „fapta nu există”, dar pentru delator „ţinta a fost compromisă politic 

şi moral”. 

 La adresa unei comunităţi, mesajele şi acţiunile purtătoare a 

stigmatului „fals” se impun ca instrumente importante ce vizează crearea 

de „psihoze colective”, în principal cele din tipologia „crizelor de 

încredere” în structurile de decizie şi în mecanismele de administrare şi 

funcţionare democratică a treburilor obştei. Ele urmăresc inducerea de 

percepţii şi atitudini colective potrivnice acestor structuri, încălcând astfel 

norme elementare de convieţuire socială, proprii oricărei societăţi care 

aspiră la democraţie sau se consideră a fi democrată. 

 În arhitectura de securitate mondială actuală, precum şi în cea 

naţională a oricărui stat de drept şi cu democraţie consolidată, în raport cu 

evoluţia lor de la simple ingrediente, cu niveluri de ameninţare maximizate 

la stadiul de purtătoare a stigmatului „fals”, trebuie luate măsuri de 

prevenire, identificare şi contracarare eficientă încă de la primele informaţii 

obţinute cu privire la posibila apariţie a lor în public. 

 Faţă de „activiştii la vedere” dar şi de „autorii din umbră”, pentru a 

fi identificaţi sunt de părere că trebuie să se manifeste „toleranţă zero”, atât 

legislativă, cât şi executivă - acţională, indiferent de poziţia politică şi 

puterea financiară a lor. Nu sunt de acord cu minimalizarea importanţei 

faptelor acestora, cu scuze aşa zise politice de genul „sunt simple afirmaţii 

politicianiste” sau „sunt acţiuni singulare care nu trebuie să le 

generalizăm”, aşa cum azi, cu nonşalanţă şi din „varii motive” unii 

formatori de opinie afirmă de pe diferite platforme media. Să fie oare 

această atitudine, aparent nevinovată, o formă mascată împotriva măsurilor 

reale ce ar trebui luate în raport cu gravele consecinţe provocate de 

produsele purtătoare a stigmatului „fals”? 

 O abordare delimitată la perioada care a cuprins evenimentele ce au 

marcat prăbuşirea comunismului în Europa şi începutul tranziţiei spre 

democraţie evidenţiază caracterul de continuitate a practicii de lansare a 

mesajelor şi acţiunilor purtătoare a stigmatului „fals”. Observăm o 

continuitate ce se realizează într-o altă diversitate a existenţei umane în 

raport cu aceea din perioada istorică anterioară, care a fost marcată de 

confruntarea fundamentată pe baze ideologice. Această nouă diversitate s-a 

născut dintr-o altă configuraţie geopolitică internaţională, precum şi a 

arhitecturii de securitate mondială. Ele au determinat o repoziţionare a 

statelor, unul faţă de celălalt, ca parteneri şi adversari, cu consecinţe 

destabilizatoare asupra alianţelor politico - militare şi politico-economice, 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL IV/nUMĂRUL 8 • NOIEMBRIE 2019 

ADMRR „aL.I. CUZa”  116 

 

tradiţional democratice consolidate, la care azi asistăm aproape 

neputincioşi. În general, observăm cum confruntările politice interne sunt 

dominate de discursuri electorale intoxicate cu „promisiuni deşarte, 

fanteziste”. În statele foste comuniste europene, diversitatea a apărut şi ca 

urmare a caracterului confruntărilor aprige, „până la un punct, inerente”, 

acceptate datorită procesului necunoscut până acum de istorie privind 

tranziţia de la totalitarism spre un stat de drept şi o democraţie autentică 

construită de fundamente liberale. Însă, chiar dacă a făcut istorie dictonul 

potrivit căruia „în politică nu există morală”, totuşi, de la acel punct mai 

departe, datele problemei trebuie introduse ca „ameninţare majoră” în 

matricea de analiză a mesajelor şi acţiunilor purtătoare a stigmatului „fals”. 

 Concret, în statele europene care încă învaţă sau declară că vor „să 

descopere” democraţia „autentică”, la început au fost lansate acuzaţii şi s-

au adoptat atitudini grave şi fără niciun temei la adresa personalităţilor şi 

grupărilor ideologice renăscute în mod obiectiv din istorie, a grupurilor 

etnice şi religioase ce s-au afirmat în virtutea dreptului la libera exprimare, 

precum şi a acelor categorii sociale împinse nemeritat de totalitarism într-o 

altă ierarhie a valorilor. Pe de altă parte, mai constatăm că, în timp, 

produsele de „mesaje şi acţiuni false” s-au asociat cu mare uşurinţă 

„atitudinilor şi retoricilor politice” extremiste de orice culoare, precum şi 

ipocriziei falşilor arhangheli ai „tehnocraţiei”, impostori ai 

„meritocraţiei”, toţi angrenaţi în lupta pentru putere. 

 Azi, pe plan intern, mai mult ca oricând, în bătălia acerbă pentru a 

accede la putere cu orice preţ, paradoxal şi fără excepţie, o importantă parte 

a clasei politice şi a unui gen de „aparentă tehnocraţie” improvizată, a 

cărei valoare este dominată numai de oportunism, manifestă o apetenţă 

sporită pentru „a pune la încercare” principiile ce privesc respectarea 

drepturilor  fundamentale ale omului şi ale statului de drept, chiar dacă 

declarativ se consideră că sunt apărătorii democraţiei. 

 Aşadar, lansarea unor mesaje şi acţiuni specifice tipologiei celor 

purtătoare a stigmatului „fals” imprimă  o nouă trăsătură deosebit de 

violentă retoricii şi atitudinilor actorilor politici pe plan intern şi 

internaţional. O asemenea tipologie, în opinia mea, este definită de 

sintagme şi expresii, aşa cum am folosit până acum, „ştiri false" şi 

„acuzaţii false nefondate” sau altele, precum „fapte presupuse”, 

„calomnii”, „minciuni sfruntate”, „susţinerea falsului în retorica politică 

degenerată în violenţă fizică”, „ propaganda  agresivă cu falsuri acoperite 

cu cioturi de adevăr”, „intoxicarea şi manipularea agresivă”, 

„escamotarea şi denaturarea adevărurilor istorice”, „racolarea naivilor şi 

a şantajabililor ca vectori principali de manipulare” ş.a.m.d. O asemenea 
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retorică generează iresponsabil dar, din păcate, în mod inevitabil, premise 

reale de provocări, riscuri şi ameninţări majore. În anumite circumstanţe 

agravante interne create de un „comportament implacabil” în spaţiul public 

al „activiştilor la vedere” situaţia se poate degrada  până la declanşarea de 

conflicte sociale de mare anvergură, specifice „războiului civil”. 

Desfăşurarea acestora poate evolua cu consecinţe devastatoare ce pot duce 

chiar şi la „destructurarea statală”. 

 Cu siguranţă, am convingerea că aşa s-au creat atitudinile politice şi 

sociale de nemulţumire totală în rândul populaţiei în unele ţări europene 

care, s-au acumulat în timp, s-au amplificat, explodând sub forma aşa 

numitelor „mişcări antisistem”.
7 

 Pe plan extern, mesajele şi acţiunile specifice tipologiei celor 

purtătoare a stigmatului „fals”, la fel de iresponsabil, facilitează lărgirea şi 

amplificarea spectrului şi agravarea ameninţărilor la adresa securităţii 

internaţionale, generate de jocul periculos pentru o nouă ordine mondială, 

care azi deja a angrenat aproape întreaga planetă într-o „arenă 

concurenţială economică
8
 acerbă, uneori împinsă chiar până la „un război 

economic”. Miza majoră a acestei concurenţe este tradiţionala politică de: 

cucerire a noi zone de influenţă pentru extinderea pieţei de desfacere; acces 

necondiţionat la resurse naturale strategice; ocuparea unor poziţii ce conferă 

posibilitatea controlului militar al liniilor comerciale maritime şi terestre. 

 După cum se observă, geopolitica este refractară la schimbări. 

 Evident că, din perspectiva echilibrului, stabilităţii sociale interne şi 

a securităţii internaţionale necesare, mesajele şi acţiunile publice care 

poartă stigmatul „fals” trebuie prevenite. 

 În ce priveşte „securitatea individului”, ele reprezintă o problemă 

personală a acelora  care nu înţeleg, nu pot sau refuză din varii motive să îşi 

facă „ filtre ” proprii prin intermediul unui „brand de încredere”. De 

regulă, aceştia optează pentru o paletă largă de ştiri, date, opinii, analize 

ş.a., construită cu o mare uşurinţă de mass- media, inclusiv cea electronica, 

unde nu sunt „ filtre de adevăr” şi nu există „bariere” evidente între 

„realitate”, „fals”, „ficţiune” şi „legendă”. Trebuie avut în vedere că în 

această lume nimic nu este gratis. O publicaţie, de orice natură, oferită 

gratis, în realitate nu este fără un câştig pentru cel ce ţi-o oferă, ea implică 

expunerea ţintei la ideile exprimate în materialul promovat de „autorul din 

umbră”, fie el stat, entitate nestatală, grup de presiune, corporaţie sau firmă 

de publicitate. 

 În ce priveşte „protecţia întregii comunităţi”, în orice stat modern şi 

democrat, existenţa şi exacerbarea inconştientă sau nu a manifestărilor 

publice prin care, „acoperit”  sau nu, se lansează produse purtătoare ale 
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stigmatului „ fals”. Astfel de acţiuni ar trebui prevenite şi combătute ferm 

prin puterea legii. Aceasta intră în competenţa organelor abilitate pentru 

aplicarea, respectarea şi impunerea legii şi a ordinii publice, în virtutea 

responsabilităţilor stabilite prin legi organice specifice fiecăruia. Cu toate 

că, aşa cum menţionam mai sus, şi aceste organe reprezintă ţinte, trebuie să 

li se asigure şi să-şi păstreze autoritatea acţională neştirbită şi independenţa 

totală faţă de întreaga diversitate politică şi a tuturor mediilor generatoare 

de corupţiei. Constituţional şi instituţional acestea trebuie să dispună de 

toate prerogativele şi instrumentele de contracarare eficientă a tuturor 

mesajelor şi acţiunilor purtătoare a stigmatului „fals”, în cadrul cărora nu 

trebuie neglijată baza de informaţii preliminare detaliate despre 

manifestările violente şi implacabile în spaţiul public ale acelor „activişti la 

vedere”, cunoscuţi din acţiunile lor anterioare. Ca urmare, previziunea 

trebuie să ia în calcul şi acest „comportament implacabil” al lor. Altfel, sub 

presiunea permanentă adusă până la extrem a unui asemenea 

comportament, „organele guvernamentale abilitate pot fi intimidate, 

descurajate şi discreditate”, inducându-se astfel „toleranţă repetată”faţă 

de încălcarea gravă a normelor elementare de convieţuire în cadrul 

comunităţii de către „activiştii la vedere”, care îndrăznesc, cu orice risc, să 

intre în zona infracţionalităţii în raport cu legea. 

 În concluzie, trebuie menţionat faptul că întregul arsenal de forme şi 

mijloace de lansare a mesajelor şi acţiunilor purtătoare a stigmatului „fals”, 

însumate cu o violenţă verbală şi acţională aflată într-o continuă creştere, 

utilizând performanţele de vârf ale tehnologiei informaţiilor, construiesc 

autentice „strategii de ştiri false”. Ele sunt elaborate de „autori din 

umbră”, prin mari investiţii financiare, folosind metode inovative de 

spălare a banilor. Aceste strategii reprezintă vectori determinanţi în reuşita 

impunerii percepţiilor dorite de ei în mediile de interes pentru influenţarea 

„susţinerii în orb”, pentru adoptarea deciziilor şi chiar pregătirii şi eventual 

declanşării unui autentic „război hibrid” cu autori necunoscuţi, cel puţin în 

faza iniţială a lui. 
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 NOTE EXPLICATIVE ȘI BIBLIOGRAFICE 
 1 A.B.Buzzy Krongard, fost director executiv C.I.A., a treia poziție 

de rang în cadrul agenției, este menţionat în cartea lui George Tenet, „În 

mijlocul furtunii, anii mei la CIA” că obișnuia să ordone:„Patria, misiunea, 

C.I.A., familia și eu”, devenită slogan însușit de întregul personal al 

agenției, inclusiv de directorul general. 

 2 Acest articol nu prezintă un capitol de „ memorialistică”, formă de 

literatură subiectivă care are drept scop aşezarea propriei personalităţi în 

lumea cunoaşterii. Motiv pentru care, semnatarul lui nu face apologia 

personalității sale ca șef al DIM și nu își menționează numele ca martor al 

împrejurărilor și activităților pe care le relatează, atunci când în conținutul 

articolului se fac trimiteri la această funcție. 

 3 http://autori.citatepedia.ro/ Joseph Goebbels 

 4 Comandantului Lagărului de concentrare de la Bergen-Belsen, 

Josef Kramer, polițist nazist, i s-a acordat porecla „Bestia din Belsen”, 

datorită brutalității pe care a manifestat-o față de prizonieri. 

 5 Gustave LE BON, „Psihologia Mulțimilor”, Istoria ideilor politice 

– traducere și studiu introductiv, Lucian Pricop, Editura Cartex 2000 

 6 Gheorghe SAVU și Adriean PÂRLOG, „Producția de 

intelligence”, Editura MEDRO, 2008 

 7 Matei VIŞNIEC, „Epidemia politică anti-sistem din Europa”, 

https://www.rfi.ro › Europa › Special Paris :„Mişcările anti-sistem se 

regăsesc pe o platformă comună: Europa este, pentru ele, ţapul ispăşitor 

ideal. În rest, ele afişează configuraţii ideologice diferite. Din nebuloasa 

anti-sistem fac parte formaţiuni de extremă stângă şi formaţiuni de extremă 

dreaptă, partide populiste de stînga şi partide populiste de dreapta, mişcări 

suveraniste şi identitare, grupuri care se vor anti-capitaliste sau anti-

globalizare, ba chiar şi ecologişti care au multe de reproşat Bruxelles-

ului”. 

 8 Mihaiu MĂRGĂRIT, „Liniște acum vorbește Președintele Donald 

Trump. Noua Strategie Națională de Securitate a Statelor Unite ale 

Americii” Pulsul Geostrategic nr.251,252, ianuarie 2018 , www.ingepo.ro. 
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I S T O R I E 

 
CREAREA DIPLOMAŢIEI MILITARE ROMÂNEŞTI  

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIPLOMAŢIEI MILITARE ÎN 

PERIOADA PREMERGĂTOARE PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 

Colonel (r) dr. Ovidiu Corneliu IOSIF 

 

Perioada premergătoare Primului Război 

Mondial a fost deosebit de complexă, fiind 

caracterizată de dorinţa marilor puteri de a-şi 

promova şi impune interesele, atât prin folosirea 

forţei diplomaţiei, cât şi a forţei politicii. La nivel 

european şi global s-a definit o nouă configuraţie a 

raporturilor dintre acestea, care în pofida aparenţelor 

şi a eforturilor diplomatice, ascundea puternice stări 

conflictuale. Bătălia lor geostrategică şi gruparea în 

două importante tabere, Puterile Centrale şi Antanta, 

au atras inevitabil în vâltoarea disputei şi statele mici 

şi mijlocii din Europa. 

Afirmarea României ca unul dintre statele 

importante în sud-estul Europei, promovarea şi susţinerea intereselor sale 

naţionale - consolidarea „independenţei [şi] lupta pentru desăvârşirea statului 

naţional unitar”,
1
 în condiţiile în care acestea intrau de multe ori în contradicţie 

cu interesele altor state din zonă, cu precădere ale celor două imperii, Ţarist şi 

Austro-Ungar, au impus Bucureştiului promovarea unei politici externe active, 

responsabilă şi suficient de abilă. 

În importantul demers de afirmare a intereselor naţionale ale României, în 

condiţiile unui tot mai accentuat caracter militarist al politicilor susţinute de 

marile puterii, un rol important a revenit diplomaţiei militare. Parte a serviciilor 

de informaţii, dar şi a diplomaţiei româneşti, diplomaţia militară s-a integrat, activ 

şi eficient, în efortul general de promovare în plan extern a obiectivelor politice şi 

politico-militare susţinute de guvernul de la Bucureşti. 

Încă din perioada cuprinsă între Unirea principatelor române (1859) şi 

independenţa politică a României (1878), Guvernul României şi-a trimis în 

străinătate o serie de reprezentanţi pentru a rezolva problemele de ordin militar şi 

a stabili contacte cu armatele altor state, în pofida faptului că statutul internaţional 

al ţării (suzeranitatea Imperiului Otoman şi garanţia puterilor semnatare ale 

Tratatului de la Paris din 1856) nu îi permitea să acrediteze ataşaţi militari. 
                                                           
1
 Istoria Românilor, volumul VII, tom II, De la independenţă la Marea Unire, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 233-234. 
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Eludând cu abilitate opoziţia Porţii, autorităţile politico-militare de la Bucureşti au 

detaşat ofiţeri ai corpului de stat-major pe lângă agenţiile diplomatice deschise în 

câteva capitale europene, aceştia având ca principală misiune dezvoltarea 

relaţiilor cu instituţiile militare ale ţărilor respective. 

În 1860, locotenent-colonelul Ioan Alecsandri a fost numit de principele 

Alexandru Ioan I agent diplomatic al Principatelor Unite, în Franţa. În afara 

obligaţiilor diplomatice, Ioan Alecsandri a îndeplinit şi atribuţii specifice unui 

ataşat militar. 

Ca urmare a declanşării „crizei orientale” din 1875, guvernul român l-a 

acreditat pe generalul Ioan Ghica ca reprezentant militar oficial pe lângă Poartă. 

Mai apoi, el a devenit, agent diplomatic al României în Rusia, contribuind la 

asigurarea unei bune colaborări militare româno-rusă în timpul Războiului de la 

1877-1878. 

 Acreditarea „de jure” a ataşaţilor militari în diferite capitale ale lumii s-a 

realizat după recunoaşterea independenţei României de către marile puteri, statut 

confirmat prin Tratatul de pace de la Berlin (1878). Din acel moment, România a 

avut posibilitatea legală de a-şi ridica agenţiile la rang de legaţie şi de a acredita 

ofiţeri pe lângă misiunile diplomatice. 

Primul ataşat militar al României a fost maiorul Romulus Magheru, numit 

în Turcia, în anul 1878. Acreditarea sa a devansat atribuirea rangului de legaţie la 

agenţiile diplomatice şi prezentarea la post a miniştrilor plenipotenţiari. Următorii 

ataşaţi militari au fost numiţi în Austro-Ungaria şi Germania, în anul 1884. 

Numărul lor a crescut permanent, în perioada 1911-1916, România având 8 ataşaţi 

militari acreditaţi în 10 state: Austro-Ungaria, Belgia (extindere din Franţa), 

Bulgaria, Franţa, Germania, Grecia (extindere din Turcia), Italia, Rusia, Serbia şi 

Turcia. 

Activitatea ataşaţilor militari era deosebit de importantă, aceştia 

contribuind activ la dezvoltarea relaţiilor tinerei Armate a României  cu armatele 

statelor de acreditare şi la furnizarea către conducerea politică şi militară de la 

Bucureşti a informaţiilor necesare pentru definirea politicii de apărare a ţării. 

Pornind de la necesitatea permanentei îmbunătăţiri a acestei activităţi, Marele Stat 

Major a elaborat o serie de acte normative care au stat la baza exercitării 

diplomaţiei militare: Reglementările privind exercitarea funcţiei de ataşat militar, 

în 1882 şi 1892, inspirate de modelele 

german şi francez; Instrucţiunile privind 

serviciul ataşaţilor militari, în anul 

1896; Instrucţiuni relative la 

atribuţiunile şi drepturile ataşaţilor 

militari, elaborate în anii 1911 şi 1914. 

Instrucţiunile aveau ca scop 

crearea unui cadru unitar pentru 

organizarea, conducerea şi desfăşurarea 

activităţii ataşaţilor militari, precum şi o 
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mai bună racordare a acesteia la nevoile de promovare a politicii militare 

româneşti. Acest deziderat este evidenţiat de faptul că ultimele două instrucţiuni 

au fost elaborate în perioada imediat premergătoare a două importante conflicte, 

unul regional, războaiele Balcanice (1912-1913) şi altul de anvergură mondială, 

Marele Război (1914-1918). 

Complexitatea şi importanţa îndatoririlor au impus criterii stricte şi multă 

exigenţă în selecţia ataşaţilor militari. Deoarece aceştia reprezentau Armata 

României pe lângă forţele armate ale ţării de acreditare, responsabilitatea selecţiei 

a revenit Marelui Stat Major, care se consulta cu secţiile din structura sa (operaţii, 

informaţii, instrucţie), comandamentele armatelor şi inspectoratele armelor. O 

condiţie obligatorie pe care cei vizaţi pentru ocuparea acestor funcţii era aceea de 

a fi ofiţeri de stat major. Conform prevederilor Regulamentului pentru serviciul 

ofiţerilor din corpul de stat major, aceştia „se mai întrebuinţează pe lângă 

Legaţiile României în străinătate sau pe lângă ministerele de război străine acolo 

unde nu există legaţii... Ofiţerii mai pot fi puşi la dispoziţia Ministerului 

Afacerilor Externe, pentru diferite misiuni diplomatice, în urma consultărilor 

dintre Ministerul de Război şi Ministerul Afacerilor Externe.”
2
 

Ofiţerul destinat să ocupe postul de ataşat militar trebuia să aibă o solidă 

formaţie militară, cunoştinţe în domeniile ştiinţei şi culturii, care să-i faciliteze 

relaţiile cu elita politică, militară şi intelectuală a ţării de acreditare. Trebuia să 

vorbească mai multe limbi străine, dintre care franceza în mod obligatoriu, şi, 

preferabil, limba statului de acreditare. Conform instrucţiunilor din 1896, „prin 

natura misiunii sale, ataşatul militar trebuia să aibă o formaţie militară completă, 

o situaţie materială care să-i permită să facă faţă cerinţelor misiunii, o bună 

educaţie, şi să fie un om de caracter, inteligent şi abil”. Studiile academice (drept, 

economie etc.) erau considerate ca fiind un atu suplimentar. De asemenea, un 

ataşat militar trebuia „să fie abil şi să pătrundă în mediile înaltei societăţi propice 

activităţii sale şi să-şi tragă profit din asta”
3
. 

Deosebit de importante erau originea viitorilor ataşaţi (apartenenţa la 

familii princiare), precum şi averea, care le ofereau o mai mare independenţă în 

acţiune şi le deschideau „uşile” cancelariilor ţărilor de acreditare, ale Ministerelor 

de Război, sau ale diverşilor lideri politici şi militari. Din corpul ataşaţilor militari 

au făcut parte reprezentanţi ai unor importante familii boiereşti precum: Şuţu, 

Mavrocordat, Ghica, Sturza etc. Apartenenţa la o familie princiară nu a fost, însă, 

o regulă strictă. Între ataşaţii militari ai României s-au numărat şi ofiţeri fără 

ranguri princiare, dar de o mare valoare profesională, confirmată ulterior prin 

poziţiile ocupate în ierarhia militară: Alexandru Averescu, Florea Ţenescu, Toma 

Dumitrescu etc. 

                                                           
2
 Monitorul Oastei, nr. 4 din 1870 

3
 Maria Georgescu, Christophe Midan, Les attaches militaires français en Roumanie et roumains 

en France, Editura Militară, Bucureşti, 2003, p. 70.  
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Propunerile Marelui Stat Major erau supuse aprobării ministrului de război 

care după avizare, prezenta lista de candidaţi regelui. Acesta, în calitatea sa de 

comandant suprem, lua decizia finală. Ministerul Afacerilor Străine nu era 

consultat, el făcea doar demersurile pentru obţinerea agrementului din partea 

statului de reşedinţă. Importanţa ataşatului militar este subliniată şi de faptul că 

solicitarea agrementului era obligatorie doar în cazul său şi al ministrului 

plenipotenţiar. 

După obţinerea acreditării, „ataşatul militar este 

numit prin Înalt Decret pe baza raportului Ministerului de 

Război de către M.S. Regele, având în vedere 

recomandarea Marelui Stat Major. Ofiţerul numit ataşat 

militar, înainte de a pleca la post se prezintă M.S. Regelui, 

Inspectorului general al Armatei, Ministrului de Război, 

Şefului Marelui Stat Major şi Ministrului Afacerilor 

Străine. ”
4
 

Desigur, au existat şi excepţii, când numirea 

ataşatului militar pentru un anumit post s-a făcut în baza 

dorinţei exprimate de rege. Un exemplu este cazul 

maiorului Gheorghe A. Dabija, numit la postul Sofia 

(1910-1913) la dorinţa regelui Carol I, fiind recomandat de şeful Casei Militare 

Regale, generalul Leon Mavrocordat.
5
  

După sosirea la post, ataşatul militar „se prezintă şefului misiunii 

diplomatice, care îl va introduce conform obiceiurilor. Ataşatul militar prezintă 

personal Anuarul Armatei Române şefului Statului şi autorităţilor respective.”
6
 

Pentru întoarcerea din misiune, „ataşatul militar se cheamă prin Înalt 

Decret Regal, prezentându-se de plecare şi sosire în ţară aceleiaşi persoane ca la 

începutul misiunii sale.”
7
 

Aceste vizite de prezentare, la plecarea/sosirea în/din misiune, pun în 

evidenţă importanţa ce se acorda, la cel mai înalt nivel, ataşaţilor militari, rolului 

acestora în promovarea în plan extern a politicii militare a României, precum şi 

expertizei lor privind aspectele politico-militare pentru statul/statele în care erau 

acreditaţi. 

Referitor la durata misiunii, în instrucţiuni se prevedea că, „în principiu, 

ataşatul militar va funcţiona în postul său cel mult 4 ani.”
8
 Din raţiuni subiective 

sau obiective, această prevedere nu a fost întotdeauna respectată, Marele Stat 

Major având posibilitatea să prelungească această durată, dacă interesele ţării o 

cereau.  

                                                           
4
 Arhivele Militare Române, Fond Marele Stat Major, Secţia 2 Informaţi, dosar 272, p. 5. 

5
 Gheorghe Dabija, Amintirile unui ataşat militar român în Bulgaria, Editura Ziarului Universul, 

Bucureşti, 1936, p. 10. 
6
 AMR, Op. Cit., dosar 272, p. 5. 

7
 Ibidem. 

8
 Ibidem, p. 6. 
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Având în vedere calitatea lor de ofiţeri şi promotori al politicii militare, în 

Instrucţiunile din anii 1911 şi 1914, se preciza faptul că „ataşaţii militari fac 

parte din Marele Stat Major.”
 9

 Din punct de vedere al statutului diplomatic, 

ataşatul militar făcea parte din Legaţia Regală/Misiunea Diplomatică a României. 

În stabilirea poziţiei/rangului ataşaţilor militari români în cadrul legaţiilor 

regale a fost urmată practica existentă la nivelul întregii diplomaţii europene. 

Paradoxul acestei perioade a constat în faptul că pe măsura sporirii rolului şi 

importanţei ataşaţilor militari în promovarea politicii externe a statelor pe care le 

reprezentau, poziţia şi rangul ocupat la nivelul legaţiilor s-au diminuat. Creşterea 

importanţei ataşaţilor militari a generat o reacţie adversă din partea diplomaţilor 

de carieră, cum se considerau cei civili, care îşi vedeau periclitată poziţia 

privilegiată de care se bucurau. Ca urmare, ministerele de externe au iniţiat o serie 

de măsuri de contracarare, între care şi cea a diminuării poziţiei ataşaţilor militari 

la nivelul legaţiilor. 

Prevederile Regulamentului din 1892 stipulau că „ataşatul militar român, 

[era] situat prin rangul şi statutul său diplomatic chiar după şeful legaţiei, 

beneficiază ca şi acesta din urmă de două privilegii majore: inviolabilitate şi 

extrateritorialitate.”
10

 Inviolabilitatea viza ansamblul afacerilor şi corespondenţa, 

intrând în vigoare din momentul când ataşatul militar pătrundea pe teritoriul 

statului de acreditare, iar extrateritorialitatea presupunea independenţa ataşaţilor 

militari raportată la jurisdicţia civilă şi penală etc. 

Instrucţiunile relative la ataşaţii militari (1911) precizau faptul că 

„ataşaţii militari îndeplinesc pe lângă capii misiunilor 

diplomatice, rolul de consilieri militari pentru rezolvarea 

tuturor chestiunilor de ordin politico-militar. În această 

calitate, ataşaţii militari au acelaşi rang diplomatic 

precum consilierii de Legaţiune, având pasul înaintea 

secretarilor de Legaţiune de clasa I-a şi celorlalţi membri 

ai Legaţiunilor, atât timp cât aceştia nu sunt însărcinaţi 

cu girarea afacerilor diplomatice.”
 11

 

Prin  Instrucţiunile relative la serviciul ataşaţilor 

militari din 1914, poziţia ataşatului militar în cadrul 

legaţiei regale era lăsată, în bună măsură, la latitudinea 

şefului de misiune, prevederile acesteia stipulând că 

„ataşaţii militari sunt agenţi şi consilieri militari pe lângă misiunile diplomatice. 

În această calitate, ataşaţii militari pe lângă Legaţiunile ţării se conformă, cu 

privire la rangul lor, dispoziţiunilor luate de către Ministrul Plenipotenţiar 

respectiv şi ocupă locul care se dă la celelalte ambasade sau legaţiuni din 

capitală, unde au reşedinţa.”
12

 

                                                           
9
 Ibidem, p. 3. 

10
 Maria Georgescu, Christophe Midan, Op. Cit., p. 68  

11
 AMR, Op. Cit.,  dosar 144, p. 106 

12
 Ibidem, dosar 272, p. 3. 
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În raporturile cu instituţiile din ţară, „ataşaţii militari sunt subordonaţi 

Marelui Stat Major şi aparţin Biroului de Informaţii, [în timp ce la nivelul 

legaţiei] ei sunt ţinuţi în afaceri, care privesc misiunea şi serviciul lor, a se 

conforma ordinelor şefului de misiune respectiv. Ataşaţii militari nu au calitatea 

reprezentativă decât când ei sunt  anume delegaţi în acest sens.”
13

 În pofida 

acestei duble subordonări, „ataşatul militar îndeplineşte îndatoririle sale exclusiv 

numai pe temeiul ordinelor date de către Marele Stat Major,”
 14

 primordiale fiind 

relaţiile pe linie militară. 

Ca membru al Corpului Diplomatic, ataşatul militar avea o dublă calitate: 

de ofiţer activ şi diplomat. Referindu-se la aceasta, generalul Gheorghe A. Dabija 

considera, în baza propriei experienţe, că ataşatul militar trebuia „să fie un 

observator foarte bun, să fie atent, prudent şi de o perfectă discreţie. Trebuie să 

fie foarte bine crescut, să fie ceea ce se cheamă un om de lume, să-i placă 

societatea şi să o frecventeze, căutând a lega relaţiuni cu tot Corpul Diplomatic, 

cu buna societate locală, cu militarii superiori, cu oamenii politici, fără distincţie 

de partide politice, în modul în care această autoritate a sa va ieşi întărită şi 

posibilităţile sale de informaţii mărite.”
15

 

Pregătirea ataşaţilor militari era de competenţa Secţiei Informaţii, din 

cadrul Marelui Stat Major. Această pregătire a fost de cele mai multe ori una 

sumară. Ea dura aproximativ o lună şi consta în însuşirea noţiunilor de bază. „Nici 

un accent nu a fost pus în plus pe informaţii şi interpretarea lor, lăsând fiecăruia 

alegerea metodei de lucru şi concluziile” şi asta pentru că ofiţerii selecţionaţi 

reprezentau „floarea fină a ţării şi nu necesitau formare suplimentară” preciza în 

memoriile sale generalul Titus Gârbea.
16

 Deşi s-a acordat o atenţie cunoaşterii 

armatelor statelor de acreditare şi vecine, sub acest aspect, pregătirea ataşaţilor 

militari a fost utilă dar insuficientă, având lacune sub aspectul metodei, duratei şi 

informaţiilor puse la dispoziţie. Documentaţia asupra unora dintre ţările de 

acreditare (Germania, Marea Britanie, Olanda, Elveţia, Franţa etc.) era, în general, 

limitată. Pentru reactualizarea datelor privind propria armată, privind modificările 

în organizarea şi înzestrarea acesteia, ataşaţii militari români erau obligaţi să 

participe la manevrele regale organizate în ţară. 

În aceste condiţii, valoarea şi eficienţa activităţii ataşatului militar au fost 

datorate, în bună măsură, calităţilor personale ale ofiţerului desemnat pentru 

această misiune
17

. 

În perioada de început, scopul misiunii, principalele atribuţii ale ataşatului, 

modul de acţiune în activitatea de reprezentare a ţării şi pentru culegerea de 

informaţii şi modalităţile de legătură cu ţara erau precizate în ordinul de serviciu 

care li se înmâna cu ocazia plecării la post. 

                                                           
13

 Ibidem, p. 3-4. 
14

 Ibidem, p. 4.   
15

 Gheorghe Dabija, Op. cit., p. 9. 
16

 Ibidem, p. 71. 
17

 Ibidem. 
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Cu prilejul numirii ca ataşat militar în Franţa, în anul 1886, căpitanului 

Gheorghe Vassescu i s-a înmânat ordinul de serviciu prin care i se preciza: „Rolul 

dumneavoastră constă mai mult în culegerea informaţiilor militare şi ţinerea la 

curent a progresului care se face în armata ţării în care vă aflaţi. Pentru aceasta 

este necesar să fiţi cât mai apropiat de anumite personalităţi militare din Statul 

Major şi comandamentele armatei. Veţi urmări cu atenţie toate concentrările 

indiferent dacă se fac pentru instrucţia recruţilor sau manevre anuale şi să fiţi la 

curent cu toate regulamentele tactice şi administrative, echiparea şi dotarea 

trupei. Să studiaţi cu multă atenţie toate stabilimentele militare pe care le veţi 

vizita şi să informaţi Ministerul de Război asupra construcţiei şi amplasării lor. 

În legătură cu cele de mai sus veţi trimite la sfârşitul fiecărei luni Ministrului de 

Război, rapoarte detaliate. 

În caz de mobilizare, veţi căuta prin toate mijloacele să obţineţi informaţii 

despre planul de campanie, constituirea marilor unităţi, numele generalilor, 

mişcările strategice, mersul operaţiunilor militare, rezultatele şi modificarea 

planului de campanie până la sfârşitul ei. Invenţiile în legătură cu armamentul şi 

materialul de război să fie comunicate direct şi imediat Ministrului de Război. 

Veţi controla continuu pe ofiţerii şi tinerii trimişi la studii în şcolile 

militare şi pentru a face practică de stat major, în ce priveşte instrucţia, 

învăţătura, disciplina şi conduita militară.”
18

  

Instrucţiunile privind serviciul ataşaţilor militari (1896) puneau accent pe 

latura diplomatică a activităţii ataşaţilor militari, rolul lor fiind, în principal, acela 

de a întreţine relaţiile militare ale României cu statele pe lângă care erau acreditaţi 

şi de a reprezenta armata română în străinătate.  

Prin Instrucţiunile din 1911 şi 1914, accentul a fost pus pe culegerea de 

informaţii, precizându-se faptul că „ataşatul militar are îndatorirea de a ţine la 

curent Statul Major General al Armatei cu întreaga activitate militară a Statului, 

în care se găseşte, studiind: a) organizarea armatei respective; b) armamentul, 

muniţiile, echipamentul şi materialul; c) fortificaţiile terestre, maritime sau 

fluviale; d) comandamentul armatei şi valoarea acestui comandament din punctul 

de vedere al conducerii trupelor şi al pregătirii de război; e) instrucţia şi educaţia 

ofiţerilor şi trupei în vederea războiului, progresele instrucţiei şi metodele 

întrebuinţate, precum şi rezultatele ce se dobândesc; f) starea trupelor şi 

ofiţerilor în garnizoane, tabere şi manevre; g) legile şi regulamentele militare 

studiate în mod comparativ, arătând modalitatea de aplicare şi rezultatele ce dau, 

până la ce punct şi cum se aplică ele în armată. Va raporta de asemenea tot ce va 

putea cunoaşte cu privire la modalitatea inspecţiilor şi la efectele ce ele au 

asupra mersului instituţiei; h) administraţia, bugetul şi stabilirea efectivelor 

diferitelor corpuri de trupă şi servicii; i) literatura militară locală, urmărind 

toate revistele şi scrierile militare, în îndoitul scop de a cunoaşte ideile ce au curs 

în armata respectivă şi pe ofiţerii ce exercită vreo influenţă asupra mişcării 

                                                           
18

 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Dosar 538, 1886-1888. 
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intelectuale din acea armată; j) exerciţiile, aplicaţiile şi manevrele pe teren; k) 

comunicaţiunile militare; l) valoarea spiritului militar al naţiunii, mentalitatea şi 

idealurile poporului, tendinţele şi dezvoltarea socială, economică şi financiară în 

raport cu apărarea naţională; m) progresele şi dezvoltarea industriei private şi 

militare; şi întrucât ele pot satisface diferitele trebuinţe ale armatei în timp de 

război; n) facilitarea comenzilor de materiale de război, făcute de armata noastră 

în acea ţară (fără concursul altor persoane intermediare), şi întrucât produsele 

industriei locale pot satisface aceste comenzi; o) supravegherea şi conducerea 

elevilor şi ofiţerilor români mai mici în grad, aflaţi în armatele străine respective, 

la şcoli, stagii, misiuni şi altele; p) rezolvarea chestiunilor de ordin militar.”
19

 

Iniţial, Instrucţiunile privind serviciul ataşaţilor militari (1896) puneau 

accent pe latura diplomatică a activităţii ataşaţilor militari, rolul lor fiind, în 

principal, acela de a întreţine relaţiile militare ale României cu statele pe lângă 

care erau acreditaţi şi de a reprezenta armata română în străinătate. Adresându-se 

maiorului Dabija, cu ocazia plecării sale la post, regele Carol I i-a precizat „La 

Sofia veţi fi reprezentantul Armatei regale româneşti, căutând a cunoaşte cât mai 

bine poporul şi armata bulgară.”
20

 

Prin Instrucţiunile din 1911 şi 1914, centrul de 

greutate a fost mutat pe culegerea de informaţii, 

precizându-se faptul că „ataşatul militar are îndatorirea 

de a ţine la curent Statul Major General al Armatei, cu 

întreaga activitate militară a Statului, în care se găseşte, 

studiind: a) organizarea armatei respective; b) 

armamentul, muniţiile, echipamentul şi materialul; c) 

fortificaţiile terestre, maritime sau fluviale; d) 

comandamentul armatei şi valoarea acestui 

comandament din punctul de vedere al conducerii 

trupelor şi al pregătirii de război; e) instrucţia şi 

educaţia ofiţerilor şi trupei în vederea războiului, 

progresele instrucţiei şi metodele întrebuinţate, precum 

şi rezultatele ce se dobândesc; f) starea trupelor şi ofiţerilor în garnizoane, tabere 

şi manevre; g) legile şi regulamentele militare studiate în mod comparativ, 

arătând modalitatea de aplicare şi rezultatele ce dau, până la ce punct şi cum se 

aplică ele în armată.”
21

 

Deşi atribuţiile ataşaţilor militari erau deosebit de complexe, îndeplinirea 

lor, cu precădere a celor legate de culegerea de date şi informaţii, trebuia făcută 

numai prin mijloace legale, din surse deschise (discuţii cu reprezentanţi ai 

autorităţilor locale, militare şi civile, pe timpul unor reuniuni oficiale sau unor 

activităţi private; participări la activităţi militare, manevre; solicitarea oficială şi 

                                                           
19

 AMR, Op. Cit., Dosar 144, pp. 107-109. 
20

 Gheorghe Dabija, Op. cit., p. 13. 
21

 CSPAMI, fond Marele Stat Major, Secţia 2 Informaţii, dosar nr. 144, f. 107-109. 
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primirea de materiale informative de la autorităţile militare ale ţării de acreditare; 

achiziţia de regulamente, instrucţiuni, studii pe probleme militare; studiul presei 

etc.), fiind „oprit ataşaţilor militari a face orice s-ar interpreta ca act de 

spionaj.”
22

 

Nu erau neglijate nici atribuţiile ce trebuiau îndeplinite de către ataşatul 

militar pe linie de reprezentare. Astfel, prin prevederile Intrucţiunilor din anul 

1914 se stipula faptul că acesta era desemnat ca „mijlocitor între autorităţile 

militare Române şi cele militare şi civile străine şi române, cu care are afaceri de 

serviciu de rezolvat.”
 23

 

Privind corespondenţa către ţară, „referatele militare, informaţiile 

confidenţiale şi rapoartele politico-militare se adresează de ataşatul militar, 

Şefului Marelui Stat Major prin Legaţiunea respectivă,”
24

 în rest, „toată cealaltă 

corespondenţă se va preda deschisă Legaţiunii.” 
25

 

Au fost şi situaţii în care, ataşaţii militari au corespondat direct cu 

ministrul de război şi cu şeful Marelui Stat Major, de la care primea ordine, iar 

uneori, în baza dispoziţiilor suveranului, chiar şi cu cabinetul acestuia. În afara 

rapoartelor scrise adresate suveranului, prim-ministrului sau liderilor politico-

militari, în situaţii deosebite, ataşaţii militari s-au deplasat la Bucureşti, unde i-au 

informat direct pe aceştia referitor la evenimente de maxim interes pentru 

România. 

La plecarea maiorului Dabija în misiune la Sofia, regele Carol I i-a făcut 

următoarele precizări: „Toate rapoartele pe care le veţi face la Marele Stat Major, 

mi le veţi înainta şi mie prin d. General Mavrocordat. În afară de aceasta şi 

independent de rapoartele cu caracter politic, pe care le primesc prin Ministerul 

de Externe, Dvs. personal vă veţi introduce în aşa măsură, ca peste şase luni să-

mi puteţi face Mie personal şi rapoarte politice, care în nici un caz nu se vor 

inspira din rapoartele domnului Ministru de la Sofia, vreau să le studiez prin 

comparaţiune. Mai târziu vă voi da poate şi un cifru”
26

 

Această situaţie nu avea totuşi un caracter de generalitate. Ea era 

determinată, pe de o parte, de dorinţa regelui de a conduce politica externă a 

României („...el avea toate frânele politicei în mâinile sale, el centraliza 

informaţiile, ...dădea Ministerului de Externe instrucţiunile ce credea.”
27

), iar pe 

de altă parte, de importanţa acordată statului în care ataşatul militar îşi desfăşura 

activitatea şi de perioada în care se derula misiunea sa. Premergător Războaielor 

Balcanice, pe timpul acestora, precum şi în anii dinaintea Marelui Război, 

Bulgaria era un stat de maxim interes pentru România. La fel a fost şi cazul 

Turciei. În această perioadă, ataşaţii militari de la Constantinopol, locotenent-

                                                           
22

 Ibidem. 
23

 Ibidem, dosar nr. 272, f. 4.   
24

 Ibidem, p. 5. 
25

 Ibidem, dosar 144, p. 111. 
26

 Gheorghe Dabija, Op. cit., p. 13. 
27

 Ibidem, p. 26. 
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colonel Aristide Razu şi locotenent-colonelul Lucian Tratomir transmiteau, la 

rândul lor, rapoarte direct suveranului şi primului ministru. În afara rapoartelor 

înaintate către suveran, primului ministru, ministrului de război şi şefului Marelui 

Stat Major, în situaţii deosebite, ataşaţii militari se deplasau la Bucureşti unde 

prezentau verbal rapoarte liderilor politici şi militari legate de evenimente de 

maxim interes pentru România. În contextul analizei de către liderii de la 

Bucureşti, a modificărilor graniţei dintre România şi Bulgaria, care urmau a se 

solicita drept compensaţie în urma încheierii Primului Război Balcanic, maiorul 

Gheorghe Dabija s-a deplasat în ţară (1 noiembrie 1912) şi a prezentat regelui, 

şefului Marelui Stat Major, miniştrilor de externe, de război, de la domenii şi de 

interne, studiul Cadrilaterul Bulgar.
28

 

Întreaga corespondenţă a ataşatului militar era organizată pe trei domenii: 

dosarul corespondenţei neconfidenţiale, relativă la chestiunile curente personale; 

dosarul relativ la chestiunile pur militare neconfidenţiale; dosarul referitor la 

chestiunile de ordin confidenţial.  Ca suport pentru activitatea sa în plan 

informativ, ataşatul militar dispunea de o bibliotecă care cuprindea: legile şi 

regulamentele militare româneşti şi ale ţării de acreditare; reviste militare 

importante ce apăreau în România şi în ţară unde era acreditat; Monitorul Oastei 

al României şi al ţării de acreditare; anuarul armatelor respective; hărţile 

României şi ale ţării de acreditare, puse la curent din punctul de vedere logistic; 

harta dislocării trupelor româneşti, precum şi cele ale ţării de acreditare. 

După intrarea României în război, numărul ataşaţilor militari a scăzut, prin 

retragerea celor din ţările aparţinând Puterilor Centrale (Austro-Ungaria, Bulgaria, 

Germania, Turcia), precum şi a celui din Serbia. În 1917, după preluarea puterii 

de către bolşevici, postul de la Petrograd a fost mutat la Oslo (Norvegia). 

În perioada premergătoare Primului Război Mondial, activitatea 

diplomaţiei militare româneşti, privită în ansamblul său, a fost una complexă, 

activă şi benefică, ce şi-a adus contribuţia atât la îndeplinirea obiectivelor politicii 

naţionale şi militare promovate de Bucureşti, cât şi la asigurarea datelor şi 

informaţiilor necesare factorilor de conducere pentru luarea deciziilor în plan 

politico-militar. Eforturile depuse de ataşaţii militari s-au regăsit în: gradul de 

cunoaştere a armatelor potenţialilor inamici, în funcţie de care s-au elaborat 

diferite ipoteze şi planurile de campanie de către Statul Major General/Marele 

Cartier General; nivelul de pregătire, instruire şi dotare a trupelor române; 

asigurarea suportului decizional pentru luarea de decizii politico-militare care au 

asigurat punerea României în poziţii internaţionale favorabile (implicarea în cel 

de Al Doilea Război Balcanic, care a asigurat revizuirea graniţei cu Bulgaria în 

conformitate cu realitatea istorică şi interesele naţionale româneşti, chiar şi 

momentul intrării în prima conflagraţie mondială). În aceeaşi măsură, ea este 

legată şi de insuccesele în plan politico-militar, fie ca urmare a unui volum 

                                                           
28

 Ibidem, p. 232. 
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insuficient de date şi informaţii asigurate de ataşaţi, fie ca urmare a lipsei de 

reacţie a liderilor de la Bucureşti la estimările formulate de aceştia. 

Concluzionând, se poate afirma că, în perioada premergătoare Primului 

Război Mondial, diplomaţia militară românească s-a dovedit un instrument util 

pentru promovarea politicii militare naţionale, dar modul de organizare (numărul 

ataşaţilor militari relativ redus, restricţiile de ordin financiar) au diminuat 

semnificativ eficienţa acesteia, în comparaţia cu diplomaţia militară promovată de 

marile puteri. 
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N O U T Ă Ţ I   M I L I T A R E 
 

MQ-25 

 

 MQ-25 este un prototip de avion 

fără pilot, tip cisternă, fabricat de 

Compania Boeing. 

 Se estimează că specialiştii de la 

Boeing vor fi în măsură să efectueze 

primul zbor de testare până la sfârşitul 

acestui an. După ce etapele de testare şi 

de certificare vor fi trecute cu succes, 

MQ-25 va intra în dotarea FMM ale SUA urmând să acţioneze de pe un 

portavion, preluând practic sarcinile care până în prezent erau îndeplinite de 

avioanele cisternă cu echipaj la bord. Fazele de testare şi experimentare 

digitală efectuate în cadrul laboratoarelor companiei au fost terminate şi 

deja în prezent o dronă de testare fiind trimisă pe un aeroport din Illinois în 

zona căruia traficul aerian este mai redus. 

 Acolo vor fi efectuate testele de zbor, dirijarea fiind efectuată dintr-o 

staţie de conducere terestră. De asemenea, tot în acea bază se vor desfăşura 

şi alte activităţi specifice (acomodarea echipei de testare cu specificul de 

mediu (teren, obstacole, culoare de zbor, intervale orare, interferenţe), teste 

de deplasare la sol, certificarea dronei de către Administraţia Aviaţiei 

Federale etc. După ce testele vor fi terminate şi ajustările tehnice vor fi 

efectuate, prototipul MQ-25 va fi mutat undeva pe coasta de Est a SUA, în 

apropiere de o bază navală, unde se vor continua testele, de data aceasta 

îmbarcat pe un portavion. 

 În momentul în care MQ-25 va fi gata de livrare către Marina 

Militară a SUA, deja va avea mii de ore de testare la sol, îmbarcat şi în aer. 

 Probabil că anul 2021 este 

termenul cel mai probabil la care 

avionul fără pilot de realimentare în 

aer, MQ-25 va intra în dotarea 

portavioanelor americane. 

 Specialiştii de la Boeing 

intenţionează să proiecteze şi un avion 

de antrenament denumit T-X, care se 

estimează că va fi funcţional în cursul anului 2020. Rolul acestui avion de 
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antrenament va fi acela de a acumula cât mai multe date despre 

comportamentul lui MQ-25 în zbor, pe timpul îndeplinirii misiunilor şi de a 

facilita o mai bună înţelegere a funcţionării sistemelor electronice aflate la 

bord. Datele acumulate înainte ca drona să intre în dotarea portavioanelor 

americane, vor permite cunoaşterea în detaliu a funcţionării lui MQ-25 şi 

efectuarea oportună a tuturor îmbunătăţirilor ce se impun. 

Sursa: Defense News, 29.04.2019 

 

TESTARE DE ARME AMPLASATE ÎN SPAŢIU 

  

 Conducerea Pentagonului a solicitat alocarea unui buget de 304 

milioane USD pentru finanţarea unui program de cercetare care are ca scop 

identificarea posibilităţilor tehnice de a amplasa în spaţiul extraterestru 

arme cu laser, generatoare de particule subatomice sau orice alte mijloace 

ce s-ar putea constitui într-un sistem de apărare anti-rachetă. 

 Pornind de la acest obiectiv au fost lansate studii în două domenii: a) 

primul, în valoare de 15 milioane USD, explorează posibilităţile ca sateliţi 

dotaţi cu arme laser ar putea dezintegra rachetele lansate de inamic în faza 

iniţială, cea de ardere, imediat după părăsirea rampelor de lansare, când 

racheta se deplasează pe verticală. 

 Experţii consideră că pentru atingerea acestui scop, puterea laserelor 

instalate pe sateliţi ar trebui să fie foarte mare, de ordinul megawaţilor. 

Timpul acordat studierii acestei probleme şi oferirii unui răspuns edificator 

este de 6 luni. Al doilea studiu se referă la identificarea posibilităţilor de a 

amplasa în spaţiu un sistem prin care să se trimită în spaţiu raze de particule 

subatomice dirijate (neutrino, cu masa aproape 0). 

 Aceasta este o altă formă de energie direcţionată care ar putea 

combate rachetele inamice prin emiterea unei cantităţi mari de particule 

subatomice ce se deplasează dirijat, cu o viteză foarte apropiată de cea a 

luminii. Aici este un element ce le deosebeşte de laser, a cărei rază se 

deplasează cu viteza luminii. 

 Problema specialiştilor este aceea de a proiecta o armă care să 

folosească unul din mijloace menţionate anterior (raze laser sau particule 

subatomice) şi care să poată fi desfăşurată în spaţiul cosmic. Pentagonul a 

mai avut tentative de a testa astfel de posibile arme. Astfel, în anul 1989, în 

cadrul experimentului BEAR (Beam Accelerator Aboard a Rocket – 

Accelerator de Fascicule instalat la Bordul unei Rachete), a fost lansat şi un 

generator de particule subatomice. Se pare că la acea dată rezultatele au fost 

nesatisfăcătoare, deşi posibilitatea folosirii în spaţiul extraterestru a unor 
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astfel de mijloace nu a fost infirmată, numai că între un experiment reuşit şi 

materializarea lui într-o armă eficientă, distanţa este mare. 

 În prezent, datorită progreselor făcute de tehnologie, inteligenţa 

artificială, miniaturizarea componentelor, ceea ce acum 20 de ani părea 

imposibil, astăzi poate deveni posibil. Aceasta ar permite realizarea în 

spaţiul cosmic a unei baze spaţiale de interceptoare care folosesc energia 

dirijată ce va face posibilă combaterea cu succes a rachetelor balistice 

inamice. 

 În pofida avantajului incontestabil oferit de dispunerea în spaţiul 

extraterestru a unui astfel de sistem sunt şi foarte multe păreri opuse, venite 

mai ales din zona agenţiilor ce se ocupă de controlul armamentelor. Se 

argumentează că desfăşurarea în spaţiul cosmic a unor astfel de interceptori 

va afecta grav stabilitatea strategică a planetei. Se poate estima că Rusia şi 

China, pentru a dovedi credibilitatea propriilor sisteme defensive, se vor 

lansa într-o cursă de dezvoltare a noi sisteme de rachete balistice şi non-

balistice, cu caracteristici superioare sau îşi vor îmbunătăţi mijloacele de 

distrugere a interceptorilor americani aflaţi în spaţiu. 

 Un alt argument adus de cei ce se opun intenţiilor Pentagonului de a 

militariza spaţiul cosmic este acela că SUA a semnat în anul 1967 Tratatul 

privind Spaţiul Extraterestru, care interzice desfăşurarea de arme atomice în 

spaţiul cosmic. Contraargumentul specialiştilor militari americani este acela 

că prevederile Tratatului nu se referă la armele laser sau la cele cu particule 

subatomice. 

 Dacă până la urmă Departamentul Apărării al SUA va decide să 

desfăşoare arme cu energie dirijată în spaţiul extraterestru, atunci SUA va fi 

prima ţară care a făcut acest pas periculos, chiar dacă sunt unele rapoarte 

ale Agenţiei de informaţii a apărării (DIA), prin care se atrage atenţia că 

atât China cât şi Rusia au dezvoltat arme ce pot fi desfăşurate în spaţiul 

cosmic nu mai departe de anul 2020. 

Sursa: Defense News. 14.03.2019 

 

SKYBORG ŞI INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ (IA) 

  

 Skyborg-ul este un sistem de inteligenţă artificială proiectat de 

compania Boeing pentru a putea conduce un avion de sprijin (dronă) ce 

însoţeşte un avion cu pilot uman la bord. 

 Conducerea avioanelor IA se poate realiza fie de la o staţie terestră, 

fie de către pilotul uman al avionului însoţit de drone. 
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 Avionul de luptă cu pilot la bord va putea fi însoţit de 4-6 avioane 

conduse de roboţi (IA) şi eventual, le va putea da misiuni în zone 

periculoase. 

  Skyborgul (R2-D2) este un sistem semiautomat, capabil să 

îndeplinească mai multe misiuni şi care poate folosi sistemele de foc aflate 

la bord. 

 În aprilie 2019 acest sistem a fost testat de specialiştii companiei 

Boeing la baza de testare Yuma din Arizona pe un avion fără pilot de tip 

XQ-58A Valkyrie. Acesta este o dronă  subsonică, cu rază lungă de acţiune. 

 Will Roper, responsabil 

pentru achiziţii în cadrul Forţelor 

Aeriene ale SUA, a declarat că în 

cadrul programului Skyborg a fost 

realizat un pilot artificial robot care 

se va antrena şi va învăţa alături de 

piloţii umani, care ulterior va deveni 

mai bun decât aceştia, mai atent faţă 

de nevoile acestora şi gata pentru a face faţă unei multitudini de pericole pe 

care un pilot uman ar avea dificultăţi să le rezolve oportun şi eficient. Acest 

sistem IA (robot) va putea fi integrat pe avioanele fără pilot deja existente 

(QF-16, XQ-58 Valkyria etc.). 

 În condiţiile în care acest Skyborg va fi integrat, fără costuri prea 

mari, pe drone de tipul XQ-58 Valkiria, atunci un pilot uman va putea să-l 

trimită într-o zonă periculoasă, puternic acoperită de apărarea anti-aeriană 

inamică, în timp ce el va putea rămâne în afara zonei periculoase deoarece 

inteligenţa artificială va fi în măsură să răspundă mai repede şi mai adecvat 

pericolelor întâmpinate şi să găsească metodele cele mai potrivite pentru 

îndeplinirea misiunii. Nici pierderea lui în luptă nu va fi un impediment 

major. 

 Un sistem Skyborg ar putea funcţiona la fel ca sistemul Siri instalat 

pe telefoanele Apple: un semnal care va activa un „sistem voce” aflat în 

carlingă, care răspunde sau chiar anticipează comenzile pilotului. 

 Acest sistem IA, odată implementat, ar putea schimba complet 

modul de desfăşurare a luptei aeriene. 

 Este de aşteptat ca următorul pas să fi acela de a pune Skyborg-ul 

(IA) într-un simulator unde să se antreneze împreună cu piloţii şi împotriva 

piloţilor umani. De asemenea, poate fi instalat pe un avion fără pilot pentru 

a se testa cât de bine poate identifica diferite obiecte şi dacă datele pe care 

le transmite pilotului uman sunt corecte. 
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 Cu siguranţă, cel puţin în viitorul previzibil, acest sistem nu va 

înlocui pilotul uman ci îi va face misiunea mai complexă. Dacă până acum 

trebuia să conducă în luptă doar aparatul la manşele căruia se afla, acum va 

trebui să se îngrijească şi să conducă în luptă o echipă de drone care îl 

urmează. 

 Deocamdată sunt multe lucruri care ar mai trebui clarificate, cum ar 

fi: Câtă responsabilitate ar trebui dată robotului? Ce misiuni i se potrivesc? 

Poate lua singur decizia de a deschide focul? Cât de mult va putea învăţa pe 

durata existenţei sale? 

 Testele următoare cu siguranţă vor lămuri multe din aceste întrebări, 

inclusiv pe cele privind gradul de autonomie în decizia ce i se poate acorda. 

Deocamdată acest sistem IA este doar în fază de dezvoltare, dar este clar că 

discutăm de o nouă tehnologie care va ridica mari probleme de adaptare, 

dar şi logistice. 

Sursa: Defense News, 16.03.2019 

 

TORPILA NUCLEARĂ RUSEASCĂ „POSEIDON” 

 

 Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin a anunţat (01.03.2019) că 

specialiştii militari ruşi au reuşit să construiască o torpilă nucleară 

subacvatică armată cu un cap de luptă atât de puternic încât ar putea 

provoca un tsunami radioactiv atât de mare încât să devasteze un întreg 

continent. Conform spuselor lui Putin, SUA nu are nici un mijloc de a se 

apăra de această nouă armă. 

 Cu acest nou tip de torpilă a fost 

deja armat un submarin, Bolgorod, 

despre care se cunosc foarte puţine 

detalii, dar se presupune că acesta este 

rezultatul cercetărilor specialiştilor ruşi 

de a construi un submarin capabil să 

distrugă reţeaua de cabluri de 

comunicaţii subacvatice 

intercontinentale. Proiectarea şi dezvoltarea acestui submarin au fost 

păstrate secret. 

 Se estimează că până în anul 2020 fiecare submarin din această clasă 

va fi armat cu 6 torpile nucleare, care au primit numele zeului mărilor 

„Poseidon”. 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL IV/nUMĂRUL 8 • NOIEMBRIE 2019 

ADMRR „aL.I. CUZa”  136 

 

 Se presupune că partea activă a torpilei, capul de luptă, poartă o 

încărcătură nucleară de 100 megatone. 

 Deocamdată Marina rusească nu va integra acest misterios submarin 

în flota de submarine, clasice sau 

nucleare, existentă la această dată, 

acesta urmând să se afle sub atenta 

supraveghere a Departamentului de 

cercetări pentru arme de mare 

adâncime. Probabil vor fi executate 

misiuni secrete în care va fi însoţit 

permanent de un submarin cu 

dimensiuni mai mici (se ştie că Rusia are un număr redus de submarine cu 

propulsie nucleară, de dimensiuni mici, care au posibilitatea să se scufunde 

la mari adâncimi – câteva mii de metri). Cunoscută fiind obsesia liderilor 

politici şi militari ruşi de a distruge reţeaua de comunicaţii subacvatice 

intercontinentale, ceea ce ar însemna impunerea unui anumit nivel de 

izolare între principalii parteneri NATO, se poate estima că aceasta poate fi 

o posibilă misiune. 

 Aceste realizări ale industriei militare ruseşti (torpila nucleară 

Poseidon şi submarinul Bolgorod) fac parte din cele mai bine protejate 

programe de înarmare ale Rusiei. Cu toate acestea, încă din anul 2015 au 

apărut informaţii despre proiectele industriei militare ruseşti din acest 

domeniu, informaţii ce s-au concretizat prin recunoaşterea de către Putin a 

stadiului final al acestui proiect. 

 Strategii militari occidentali consideră că posesia torpilei nucleare 

„Poseidon” dă Rusiei posibilitatea executării celei de a treia lovituri 

nucleare. În condiţiile unei confruntări nucleare între SUA şi Rusia, posesia 

unui submarin greu detectabil, care poate lansa 6 torpile de tip „Poseidon”, 

practic pune sub semnul întrebării existenţa vieţii pe Pământ. „Poseidon” 

este cea mai letală armă cunoscută de omenire. 

 

 NOTĂ: Pe 06.08.2019 la ora 18.00 senzorii seismici şi acustici din 

Suedia, Norvegia şi Finlanda au detectat o explozie puternică în Nordul 

Rusiei, în apropierea localităţii Nionoksa.  Deocamdată nu se cunoaşte cu 

precizie ce a provocat această explozie, dar una din variante este aceea a 

unui incident la torpila Poseidon. 

 

Sursa: ITAR-TASS, Serviciul prezidenţial de presă, Mar. 12.03. 2019; 

Defense News, 16.04.2019. 
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SEA HUNTER 

  

 „Sea Hunter” urmează să fie o navă de luptă de suprafaţă fără 

echipaj. Acest proiect este realizat de Agenţia pentru Proiecte de Cercetare 

pentru Tehnologii Militare Avansate (DARPA) şi probabil va fi realizat 

până în anul 2020, dacă va primi un  buget de 400 milioane USD. Această 

sumă include construirea a două nave fără echipaj pentru FMM ale SUA, 

urmând ca alte 8 să fie achiziţionate în următorii 5 ani. 

 Aceste nave vor beneficia de integrarea celor mai dezvoltate 

tehnologii ce le va permite să transporte la bord încărcături de 40 tone, să 

navigheze autonom pe o mare de grad 5, o perioadă de 90 de zile, să 

respecte toate regulile de navigaţie şi să evite toate obstacolele întâlnite în 

cale. 

 Modul rapid de materializare a acestui program denotă, în primul 

rând, încrederea factorilor de decizie din cadrul FMM ale SUA în 

performanţele navelor de luptă fără echipaj la bord şi în al doilea rând, 

urgenţa de a dispune de tehnologii avansate care să le permită combaterea 

cu succes a mijloacelor specifice concepţiei strategice „anti-acces şi 

interdicţie”(A2AD) folosită de inamicul probabil al SUA. 

 Dacă folosirea navelor fără echipaj se va dovedi o reuşită, atunci este 

de aşteptat ca următorul pas să fie transferarea programului de la DARPA la 

Oficiul pentru Cercetări Navale şi realizarea de nave mari de luptă fără 

echipaj, care să execute toate activităţile ce le execută în prezent navele cu 

echipaj uman: planificarea marşului pentru executarea unei misiuni; 

menţinerea legăturii cu celelalte nave cu sau fără  echipaj uman la bord etc. 

 Marina Militară deja are programul „Overlord” în cadrul căruia se 

vor proiecta şi dezvolta tehnologii de 

vârf privind autonomia, 

comunicaţiile, componente de 

comandă şi control, integrarea şi 

testarea sistemelor de război 

electronic, de luptă anti-submarin, 

sistemelor de arme etc. De 

asemenea, accentul se va pune pe 

integrarea noilor tehnologii la navele deja existente în inventarul FMM 

americane şi pe folosire a tehnologiilor comerciale  acolo unde este posibil. 

 Acesta este un semnal clar dat de conducerea Forţelor Navale 

americane al interesului acordat în asimilarea de tehnologii ce încorporează 

inteligenţă artificială, în realizarea de mijloace de luptă fără echipaj (Sea 
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Hunter, MQ-25A, transformarea navei antirachetă aeriană, SM-6, în navă 

antinavă cu bătaie lungă etc.). 

 Recent, comandamentul Marinei Militare americane a anunţat că 

„Sea Hunter” a executat în bune condiţii un marş autonom până în Hawai şi 

înapoi. 

Sursa: Defense News, 15.01.2019; 14.03.2019 

 

„WING LOONG” DRONA CE ÎNCORPOZEAZĂ INTELIGENŢĂ 

ARTIFICIALĂ 

 

 Militarii chinezi au introdus în inventarul Armatei Populare de 

Eliberare a Chinei un nou tip de avion fără pilot (UAV) – „Wing Loong” – 

ce încorporează sisteme IA ce permit navigaţia, identificarea ţintelor şi 

luarea hotărârilor independent, fără intervenţia omului. 

 Se pare că, în general, încorporarea inteligenţei artificiale (IA) în 

proiectarea noilor avioane fără pilot a devenit o cerinţă de bază a liderilor 

militari, dar şi a producătorilor de sisteme de armamente. Astfel se poate 

elimina una din cele mai mari vulnerabilităţi ale UAV-urilor, anume 

bruierea frecvenţelor prin care se realizează dirijarea dronei pe timpul 

îndeplinirii misiunii. 

 „Wing Loong” poate avea la bord o mare varietate de sisteme de 

arme: bombe şi rachete cu dirijare laser, pentru atacarea ţintelor terestre sau 

aeriene, sisteme electro-optice  pentru colectarea imaginilor pe timp de zi şi 

de noapte, senzori pentru culegere de date şi identificarea ţintelor, 

armamente de calibru mic. Testele făcute anterior cu armamentul de bord 

au demonstrat o precizie a tragerilor de 90%. 

 Propulsia dronei este asigurată de un motor turbo de 100 hp ce 

acţionează trei elice. Viteza maximă de zbor este de 280 km/h şi poate 

acoperi o zonă de până la 4.000 km, zburând până la înălţimea maximă de 

5.000 m. Poate îndeplini misiuni pentru o perioadă de până la 20 ore zbor 

continuu şi poate transmite date de la o distanţă de maximum 200 km. 

 De asemenea, drona 

„Wing Loong” poate îndeplini 

atât misiuni de luptă, cât şi 

misiuni civile (evaluarea 

pagubelor după dezastre, 

culegere de date meteorologice 

sau pentru protecţia mediului 

etc.). 

 La proiectarea acestui 
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aparat s-a ţinut seama şi de problemele de siguranţă, acestea realizându-se 

prin asigurarea unui control strict al dronei de către un operator uman. 

Astfel va exista posibilitatea ca eventualele erori ale algoritmilor ce 

formează banca de date a inteligenţei artificiale să fie corectate rapid prin 

intervenţia omului. Cu alte cuvinte „Wing Loong” nu este un avion fără 

pilot complet autonom, ci doar parţial autonom deoarece omul are în orice 

moment puterea de a interveni în comportamentul dronei. 

 Din câte cunosc, din motive etice, religioase sau de încredere, liderii 

militari evită, deocamdată, să dea întreaga putere de decizie inteligenţei 

artificiale. 

 Sunt date potrivit cărora cel puţin 100 de UAV-uri „Wing Loong” au 

fost exportate. 

Sursa: Asia Times, 15.08.2019 
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P R E Z E N T A R E  D E  C A R T E 
 

RECENZIE 

 

General de brigadă (r) Dan Niculescu 

 

Yuval Noah Harari, considerat a fi „guru 

secolului XXI” este de fapt profesor de istorie 

medievală şi militară în cadrul departamentului 

de istorie al Universităţii ebraice din Ierusalim. 

 S-a născut la 15.02.1976 în Kiriat Ata, 

Israel. Harari a devenit celebru după publicarea 

cărţilor de succes „Sapiens: Scurtă istorie a 

omenirii” şi „Homo deus: Scurtă istorie a 

viitorului” cărţi ce au fost traduse în 50 de 

limbi, inclusiv în limba română. „21 de Lecţii pentru Secolul 21” este 

ultima sa carte, de asemenea publicată şi în România în acest an. 

 „21 de Lecţii pentru Secolul 21” poată fi considerată o colecţie de 

eseuri ce tratează problemele ce preocupă omenirea în prezent, totuşi, la o 

analiză mai atentă se poate constata că totul se leagă, că nimic nu este pus la 

întâmplare, că istoricul iese la iveală şi încearcă să ordoneze problemele 

umanităţii, sau ca să-l cităm pe autor, ale lui Homo sapiens, astfel încât să 

înţeleagă direcţia spre care se îndreaptă. Lectura acestei cărţi este una 

complexă, deoarece acoperă aproape tot ce este de la război până la 

meditaţie. 

În ultimă instanţă aceasta este o carte care îşi propune să ne ofere, 

înainte de toate, claritate asupra chestiunilor concrete din prezentul omenirii 

şi asupra viitorului imediat. Această clarificare este absolut necesară 

deoarece trăim vremuri în care schimbările sunt mai numeroase şi mai 

rapide decât în oricare altă perioadă din istoria omenirii. Iar cantitatea de 

ştiri false, de manipulare a minţii umane, de dezinformare e proporţională 

cu schimbările. Toată această situaţie, care probabil este una de tranziţie 

către o altă societate dominată de inteligenţa artificială şi biotehnologie, 

produce în mintea omului contemporan dezechilibre, nesiguranţă, teamă şi 

stres. Într-o lume invadată de informaţii irelevante, claritatea înseamnă 

putere. Cenzura nu înseamnă blocarea fluxului de informaţii, ci mai curând 

asaltarea oamenilor cu dezinformări şi lucruri care să le distragă atenţia. 
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„21 de Lecţii pentru Secolul XXI”  face lumină în privinţa unora 

dintre cele mai presante chestiuni de pe agenda globală actuală. Cum facem 

faţă epidemiei de ştiri false? Mai sunt relevante naţiunile şi religiile? Ce ar 

trebui să ne învăţăm copiii? De ce trece democraţia liberală printr-o criză? 

Este iminent un nou război mondial? Ce înseamnă ascensiunea lui Donald 

Trump? Ce civilizaţie domină lumea – Occidentul, China, Islamul? Europa 

ar trebui să-şi deschidă porţile imigranţilor? Poate naţionalismul să rezolve 

problemele legate de inegalitate şi de schimbare climatică? Ce ar trebui să 

facem în privinţa terorismului? 

Harari pleacă de la premisa că, în general, nu suntem capabili să 

înţelegem lumea în care trăim şi încearcă să identifice problemele cheie cu 

care se confruntă azi omenirea, să investigheze cauzele, să ofere interpretări 

inedite, să propună soluţii, să lase loc pentru întrebări şi interpretări 

personale. Consideră că acum claritatea este esenţială şi echivalează cu 

puterea noastră ca Homo sapiens să ne adaptăm provocărilor viitoare care, 

probabil vor duce omenirea către o nouă treaptă de evoluţie, către Homo 

deus. Neadaptarea la noua civilizaţie poate să-l condamne de Homo sapiens 

la irelevanţă. De aceea esenţială devine identificarea forţelor majore care 

modelează societăţile din întreaga lume, fără a neglija nivelul personal şi 

găsirea unei baze etice solide într-o lume care scapă tot mai mult de sub 

controlul omului. 

Cartea este structurată în cinci părţi: „Provocarea tehnologică”, 

„Provocarea politică”, „Disperarea şi speranţa”, „Adevărul” şi 

„Flexibilitatea”. În aceste capitole sunt abordate teme dintre cele mai 

diverse: inteligenţa artificială, locurile de muncă, irelevanţa crescândă a 

omului, naţionalismul, dispariţia libertăţii de a alege, de a lua decizii, 

dictaturile digitale, inegalitatea, comunitatea, Facebook-ul, Brexit-ul, 

viziunea lui Trump, ameninţarea nucleară, provocarea ecologică, 

provocarea tehnologică, modificările genetice, colapsul biosferei, tonusul 

mental insuficient, algoritmii interconectaţi, religia, probleme de identitate, 

imigraţia, rasismul, discriminarea culturală, terorismul, armele de distrugere 

în masă, războiul şi prostia omenească, povestea liberală aflată la capăt de 

drum, marşul nebuniei, smerenia, etica, Dumnezeu, secularismul, adevărul 

şi post-adevărul, ignoranţa, dreptatea, ştiinţifico-fantasticul, educaţia, 

sensul, industria credinţei, meditaţia etc. 

O soluţie oferită de autor de a ne pregăti pentru surprizele secolului 

XXI ar fi aceea de a ne mobiliza energiile şi a le oferi un sens. Să ne 

potolim puţin cu profeţiile apocaliptice şi să înlocuim panica cu 

nedumerirea. Panica este generată de sentimentul arogant că ştiu încotro se 
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îndreaptă lumea – spre distrugere. Nedumerirea este mai umilă şi, drept 

urmare, oferă o viziune mai clară asupra lucrurilor. 

O altă soluţie este aceea de a fi mai conştienţi de ceea ce se întâmplă 

nu numai în proximitatea noastră, dar şi în lumea din afară. 

De mare profunzime sunt capitolele în care autorul analizează cazul 

în care curentele experimentate de omenire până în prezent (politice, 

economice, religioase, sociale etc.) vor putea să ofere soluţii pentru viitor. 

Dacă vor înţelege cele două revoluţii ce deja se întâmplă – cea din 

tehnologia informaţiei şi cea din biotehnologie – şi mai ales dacă vor fi 

capabile să le încorporeze într-o poveste cu sens. Încorporarea inteligenţei 

artificiale, a algoritmilor Big Data şi bioingineria în existenţa umană poate 

fi atât benefică cât şi periculoasă existenţei omului dacă nu este suficient de 

bine înţeleasă. 

Fiecare pagină a subcapitolelor tematice deschide întrebări esenţiale 

legate de punctul în care a ajuns omenirea, de direcţiile care se întrevăd 

până în anul 2050. Scenariile imaginate de Yuval Noah Harari îi oferă 

cititorului perspective realiste, dar şi unele greu de imaginat, dar nu 

imposibile. Cele mai multe dintre răspunsurile sale sunt nuanţate şi 

convingătoare, dar există şi afirmaţii cu care am putea să nu fim de acord. 

Nici nu este nevoie, căci odată provocările lansate şi problema articulată, pe 

baza evidenţelor, contează cel mai mult ca noi să ne găsim răspunsurile la 

nivel personal sau de comunitate, fie ea virtuală sau (mai ales) fizică. 

Capitolul în care autorul descrie nevoia omului de comunitate, dar nu de 

apartenenţa la o comunitate virtuală de tipul celui oferit de reţelele de 

socializare în care ai mii de prieteni virtuali dar pe care nu i-ai întâlnit şi 

nici nu o să-i întâlneşti niciodată, ci de o comunitate umană, personală. 

Tocmai degradarea lentă a apartenenţei omului la comunitate este ceea ce 

ne poate vulnerabiliza în viitor. Atunci când senzorii biometrici şi realizarea 

interfeţelor dintre creierul uman şi calculator vor fi realizate, atunci graniţa 

dintre maşinăriile electronice şi corpurile organice va fi distrusă. Odată ce 

giganţii tehnologici (Apple, Facebook, Amazon etc.) vor ajunge să 

înţeleagă corpul uman, ne vor putea manipula întreg corpul aşa cum ne 

manipulează în clipa de faţă ochii şi cardurile de credit. 

Într-un alt subcapitol al cărţii, Harari se ocupă de răspândirea ştirilor 

false de către liderii lumii şi dă exemple din afirmaţiile false făcute de 

preşedintele SUA, Donald Trump şi al Rusiei, Vladimir Putin. Nu dezvolt 

aici acest subiect, dar fac precizarea că pentru publicarea cărţii în limba 

rusă autorul a trebuit să fie de acord cu scoaterea exemplelor privind 

minciunile lui Putin din timpul ocupării Crimeei şi invaziei din estul 

Ucrainei. 
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Fără să fiu neapărat maliţios, cred că şi americanii au anumite 

sensibilităţi în privinţa participării preşedintelui Tramp la campania 

mondială de ştiri false. Trag această concluzie din faptul că, neştiind că 

această carte a fost tradusă şi în limba română, am vrut să o cumpăr de la 

Amazon. Am fost surprins de faptul că, deşi cartea era în variantă 

electronică, atunci când am comandat-o mi-a apărut un mesaj că nu este 

disponibilă. Acum înţeleg de ce Harari spune în această carte că în prezent 

cenzura este imposibilă. 

Ba nu… 
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