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E D I T O R I A L 
 

 Sunt multe evenimentele petrecute în această ultimă jumătate de an 

care ar fi putut să facă obiectul acestui editorial. Poate că cel mai de 

actualitate ar fi pandemiademia provocată de noul coronavirus (COVID-

19), care este în plină desfăşurate şi care a reuşit să ne modifice stilul de 

viaţă şi să ne introducă în altă dimensiune, cea a pericolului iminent generat 

de un inamic invizibil. 

 Tot ce nu cunoşti te înspăimântă. 

 Dar despre COVID-19 se scrie atât de mult zilele acestea încât am 

considerat că este mai bine să mă orientez către alte subiecte. 

 Până la urmă m-am hotărât să trec în revistă unele evenimente care 

au impact geopolitic imediat, afectează direct România, sugerează 

accentuarea tendinţei de deteriorare a climatului de securitate mondial, de 

revenire la acţiunile specifice războiului rece, dar şi la erodarea democraţiei 

liberale prin compromiterea ei. 

 Voi începe cu vecinătatea apropiată a României şi anume cu Rusia şi 

voi menţiona numai două aspecte. Primul este legat de dezbaterile din 

Duma de Stat pentru schimbarea constituţiei Rusiei. Scopul nedeclarat al 

preşedintelui Vladimir Putin este acela de păstra, într-o formă sau alta, 

puterea. Prin modificările aduse constituţiei, alături de multe alte modificări 

ce aparent nu au nicio tangenţă cu această intenţie, se urmăreşte protejarea 

sa şi a celor care îl sprijină. Pierderea reală a puterii ar însemna, conform 

tradiţiei politice ruseşti, marginalizarea acestora… în cel mai bun caz. 

 La inaugurarea actualului mandat prezidenţial, Putin a promis să 

respecte constituţia ţării şi să nu facă nimic în afara ei. Acesta este motivul 

pentru care acordă atâta atenţie aparenţei de legalitate şi neimplicare. 

 Aceasta fiind situaţia, putem să ne aşteptăm ca Putin să rămână 

preşedintele Rusiei până în anul 2036 când, cu puţin noroc, va atinge vârsta 

de 83 de ani. Astfel va realiza un record, acela de a deţine puterea pentru 

cea mai lungă durată de la Petru cel Mare până în prezent. 

 Al doilea eveniment care poate afecta major situaţia Rusiei este 

impactul nefast pe care COVID-19, alias Coronavirus, îl poate avea asupra 

economiei ţării. Dependenţa Rusiei de exportul de hidrocarburi este 

cunoscut şi tocmai aici este marea problemă generată de virus, deoarece 

cererea de petrol a scăzut dramatic atrăgând după sine o scădere periculoasă 

a preţului per baril. 
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 În consecinţă, Arabia Saudită, al doilea producător şi exportator de 

petrol al lumii şi Rusia, care ocupă locul trei în lume la aceste capitole au 

intrat în coliziune, sau cum numesc analiştii, în război comercial. 

Reprezentanţii Riyadhului şi ai Moscovei s-au întâlnit recent în formatul 

OPEC+ pentru a încerca să ajungă la un acord privind limitarea pieţei cu 

petrol. Din păcate nu s-a ajuns la un acord ceea ce înseamnă că fiecare va 

încerca să lupte prin toate metodele pentru promovarea propriilor interese 

vitale. Arabia Saudită deja a preluat iniţiativa anunţând că va invada piaţa 

cu petrol (de la 10 milioane de barili pe zi în prezent poate ajunge până la 

12 sau chiar 13 milioane de barili pe zi), oferind reduceri unor clienţi 

(China a profitat imediat de această oportunitate) şi anunţând intenţia de a 

scădea în continuare preţul petrolului. 

 Rusia a intrat în competiţie şi ministrul Energiei a anunţat o creştere 

a producţiei cu 500.000 barili pe zi. 

 Ambele părţi afirmă că pot rezista mai mult decât cealaltă în 

condiţiile prelungirii acestei perioade de scădere a preţului petrolului. 

Specialiştii sunt de părere că Arabia Saudită are şanse mai mari în această 

competiţie, deşi Rusia are propriile avantaje. Astfel, Rusia, deşi are costuri 

de producţie mai mari (variază între 20 şi 40 dolari pe baril), are un sistem 

fiscal mai flexibil. Problema constă în faptul că până la referendumul 

pentru schimbarea constituţiei guvernul şi Putin nu-şi pot permite să adopte 

măsuri nepopulare. După ce Putin îşi va asigura perpetuarea la putere va 

putea să profite de flexibilitatea sistemului financiar rusesc şi să coboare 

taxele companiilor de petrol sub limitele de taxare naţionale. 

 Scăderea preţului petrolului va afecta şi alte ţări active în acest 

sector, inclusiv SUA, dar Washingtonul nu va ezita să intervină în favoarea 

Arabiei Saudite, complicând şi mai mult situaţia Moscovei. 

 De la Rusia voi trece direct la cealaltă ţară care ne poate afecta major 

situaţia României, anume SUA. 

 Dinamica SUA în politica internaţională continuă să menţină atenţia 

analiştilor. Remarc în primul rând creşterea nivelului pericolului de 

izbucnire a unui conflict militar cu Iranul. Uciderea generalului Quasem 

Soleimani a accentuat pericolul şi a dus la escaladarea acţiunilor militare, 

dar şi a celor de propagandă. În privinţă eliminării generalului fac doar 

remarca că, în privinţa disputelor dintre actori statali, exista o înţelegere 

nescrisă: liderii să nu facă obiectul unor astfel de măsuri radicale 

orchestrate de state. Această cutumă a fost încălcată de Israel prin uciderea 

şeicului Yassin, liderul spiritual al Hamass-ului, deşi era la o vârstă 

înaintată şi paralizat, deci eliminarea lui a avut un caracter simbolic şi 
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inutil. Eliminarea generalului Soleimani este la fel de inutilă, nefăcând 

altceva decât să radicalizeze confruntarea dintre cele două ţări. 

 În prezent, SUA au mobilizat în zona Golfului două grupări de 

portavion, au trimis încă 4.500 de militari pe lângă cei 50.000 deja existenţi 

în regiune şi desfăşurările de forţe şi mijloace continuă. Deşi preşedintele 

Trump nu a demonstrat până în prezent un apetit prea mare pentru conflicte 

militare deschise, preferând mai mult măsuri coercitive de natură politică şi 

economică de tipul strategiei de „maximă presiune” în cazul Iranului, o 

grupare atât de mare de forţe nu poate să nu reprezinte un pericol de război. 

Probabil că acesta este şi motivul pentru care Senatul SUA a hotărât 

limitarea autorităţii preşedintelui de a iniţia acţiuni militare împotriva 

Iranului. 

 Nu ne rămâne decât să vedem dacă va funcţiona. 

 Pe de altă parte, după un an de negocieri cu reprezentanţii 

Talibanilor, s-a reuşit semnarea la Doha, Katar, pe data de 21 februarie 

2020, a acordului ce va permite retragerea trupelor americane din 

Afganistan şi începerea dialogului dintre facţiunile politice afgane aflate în 

conflict. 

 Războiul din Afganistan este cel mai lung din istoria SUA, a 

presupus eforturi umane şi materiale enorme atât din partea americanilor 

dar şi a aliaţilor din NATO şi nu numai. În pofida acestor eforturi 

rezultatele sunt minime. Tentative de a se iniţia convorbiri de pace cu 

Talibanii au mai fost şi în primul mandat al preşedintelui Obama, 

solicitările părţilor erau şi atunci aproape identice cu cele de astăzi, numai 

că atunci au fost respinse, mai ales datorită opiniilor ferme ale militarilor că 

pot câştiga războiul dacă au la dispoziţie mai multe efective. Până la urmă, 

chiar şi în condiţiile inconstanţei politice de a susţine efortul de război, 

promisiunea victoriei a fost falsă. Militarizarea politicii externe a SUA s-a 

dovedit un eşec peste tot: Irak, Afganistan, Siria, Yemen, Cornul Africii, 

Iran, până şi în Coreea de Nord. Definiţia lui Carl von Clausewitz potrivit 

căreia războiul este o prelungire a politicii prin alte metode este valabilă 

chiar şi pentru superputeri. Aceasta înseamnă că recurgerea la forţa armată 

este ultima soluţie, atunci când diplomaţia eşuează. De fapt termenul de 

hegemonie liberală atribuit modului în care acţionează SUA în plan global 

apare din ce în ce mai frecvent în studiile americane referitoare la ultimi 20 

de ani în care SUA s-au manifestat ca unică putere globală şi care coincid 

cu mandatele ultimilor trei preşedinţi: Clinton, Bush şi Trump. Au fost 20 

de ani de război continuu, militarizare a politicii externe americane, pierderi 

mari materiale şi de prestigiu, disensiuni grave între aliaţi, câştiguri 

geopolitice mici. În acest răstimp SUA au ajuns de la poziţia de lider 
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mondial incontestabil, promotor al democraţiei liberale care prin succesele 

obţinute atrăgea ca un magnet adepţi din toate colţurile lumii, la starea 

actuală: impredictibilă, autoritară, militaristă, fără o viziune de politică 

externă clară, incapabilă să propună un proiect economic global major. 

 Lumea în care trăim astăzi este infinit mai periculoasă decât cea din 

timpul războiului rece, acordurile de dezarmare nucleară au fost 

abandonate, asistăm la o cursă a înarmărilor periculoasă, alianţele se 

destramă, apar altele noi, lumea este polarizată. SUA și-a abandonat rolul 

tradițional de gardian al dreptului internațional.  Astăzi, nici prietenii, nici 

dușmanii nu prea știu unde se mai poziționează America. 

 Am făcut aceste remarci nu fiindcă nu am încredere în capacitatea 

Washingtonului de a-şi reforma politica externă, de a reveni la ceea ce a 

fost, un model de democraţie liberală, ci fiindcă România o consideră aliat 

strategic şi, într-un fel, şi-a legat soarta de acest partener. 

 Trebuie să înţelegem bine ce aşteaptă America de la noi, în ce 

condiţii ne poate sprijini şi mai ales cum va acţiona în realităţi geopolitice 

diferite. 

 

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 
 

O NOUĂ LEBĂDĂ NEAGRĂ: CRIZE GLOBALE ÎN 

CASCADĂ.  

PANDEMIA ȘI CRIZA ECONOMICĂ, ÎN DERULARE! 

URMEAZĂ CEA POLITICĂ?  

 

Gl.mr. (r.) prof. univ. dr. Adriean PÂRLOG 

 

 La începutul anului 2020, când încă nu se 

acorda mare atenție pandemiei generate de noul 

coronavirus, ce a generat boala cu numele 

simbolic de COVID-19, marea majoritate a 

experților în probleme de securitate considerau că 

Statele Unite ale Americii (SUA) și China, sub 

conducerea a doi lideri naționaliști, se aflau la o 

răscruce de drumuri, în care însăși structura 

primară a relației bilaterale era pusă sub o 

presiune alarmantă. Se considera că fără un 

leadership îndrăzneț și creativ, lumea poate 

ajunge iarăși divizată în tabere ostile, de genul 

celor experimentate pe timpul războiului rece. Un Washington într-un 

relativ dezavantaj și un Beijing precaut-combativ începeau anul 2020 într-o 

lipsă reciprocă de încredere, generată de presiunile confruntărilor 

comerciale ce tindeau a se transforma într-o rivalitate structurată care poate 

remodela echilibrul global de putere. 

 Considerând multiplele relații existente între puterea de influență 

politică, puterea economică, puterea militară și interacțiunile 

macroeconomice reciproce dintre ritmul anual de creștere economică, 

bugetul național, deficitul bugetar și datoria națională particularizate la 

nivelul principalilor actori globali ai prezentului, se puteau identifica o serie 

de condiții inițiale care orientau evoluțiile geopolitice și geostrategice, cu 

influență directă asupra mediului de derulare a afacerilor internaționale ale 

prezentului și viitorului imediat. 

 Fără a fi dezvoltate explicit, la Conferința de Securitate de la 

München din acest an, au fost resimțite subliminal implicațiile epidemiei 

declanșate în provincia Wuhan din China, care se conturau ca o ameninţare 

a stabilităţii geopolitice a sistemului global, cu posibil impact inclusiv 
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asupra interacțiunilor dintre principalii actori globali ai perioadei actuale, 

SUA și China, în special, dar și Uniunea Europeană (UE) și Federația Rusă, 

pe de altă parte. 

  
 SUA, la începutul anului 2020, an electoral, anunța o serie de 

indicatori macroeconomici care o plasau într-o postură de disconfort 

strategic. Cel mai semnificativ se referea la ritmul de creștere a PIB - 2,0%, 

fată de 2,2% în anul anterior. În valori absolute acest indicator ar fi permis 

SUA să atingă un nivel de 21,1 trilioane USD. Alți indicatori relevanți erau 

nivelul ridicat al datoriei federale de peste 22,1 trilioane USD și deficitul 

bugetar proiectat de 4,6%, ceea ce semnifică în mod real, aproximativ, 

1.000 de miliarde USD, ce vor trebui acoperite cu împrumuturi. Rezervele 

valutare previzionate ale SUA erau de aproximativ 125,7 miliarde USD, iar 

rezerva națională de aur se ridica la 8.133 tone. Nivelul bugetului apărării 

este proiectat la 738 miliarde USD, cel mai ridicat cunoscut vreodată de o 

țară. 

 China, la început de 2020, anunța o scădere a ritmului dinamicii PIB 

de la 6,6% la 6,1%, procente care ar fi putut genera o creștere a PIB-ului de 

aproximativ, 1.000 de miliarde USD. Acest indicator planificat reprezenta 

cea mai mică rată anuală de creștere înregistrată de China în ultimii 29 de 

ani, urmare obiectivă a nivelului său ridicat de dezvoltare economică la care 

a ajuns, dar și a unui adevărat război comercial cu SUA, început în 2017. În 

valori absolute, PIB-ul Chinei a fost de aproximativ 14,2 trilioane USD, 

nivel ce o plasează pe locul 2 în lume sau pe locul 3, dacă considerăm UE 

ca entitate separată, în perioada ce includea și Marea Britanie. Nivelul 

deficitului bugetar în 2020 se contura a fi de 2,8% față de 2,6% în anul 

anterior, iar cel al datoriei publice este de aproximativ 15% din PIB 

(echivalentul a aproximativ 2,2 trilioane USD). În decembrie 2019, 
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rezervele valutare ale Chinei au crescut cu 12,3 miliarde USD, atingând 

nivelul de 3,1 trilioane USD, iar rezervele de aur au reprezentat 1.948 tone. 

Bugetul apărării, asumat public de autorități, este de aproximativ 178 

miliarde USD. În realitate, conform unor estimări ale SIPRI (institut suedez 

care monitorizează cheltuielile militare globale) nivelul cheltuielilor 

destinate asigurării securității ar trebui ponderat cu un coeficient de 

multiplicare egal cu 1,4, ceea ce apropie valoarea reală de nivelul de 250 

miliarde USD. 

 
 

Relația comercială SUA-China s-a intensificat constant în ultimele 

trei decenii, atingând la sfârșitul anului 2018 un nivel de 660 miliarde USD. 

Exporturile SUA în China au fost de 120 de miliarde USD, dar importurile 

americane din China au reprezentat 540 miliarde USD. La această balanță 

dezechilibrată ar mai trebui considerate și activele deținute de China în 

SUA estimate la 1,11 trilioane USD în iunie 2019. Urmare a războiului 

tarifelor, pe primele trei trimestre ale anului 2019, fluxurile comerciale 

bilaterale au scăzut. Exporturile de mărfuri americane în China au scăzut cu 

18%, dar și importurile americane din China s-au redus cu 13%, procente 
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ce au diminuat deficitul comercial bilateral la aproximativ 345,6 miliarde 

USD (valoarea exporturilor SUA în China a atins 106,6 miliarde USD, iar 

importurile din China s-au ridicat la 452,2 miliarde dolari USD). O 

mențiune aparte legată de contractele comerciale americane în domeniul 

industriei farmaceutice s-ar referi la faptul ca necesarul SUA de peste 90% 

de antibioticele, 70% de paracetamol şi derivatele sale, 50% de 

anticoagulante sunt furnizate de China, care reprezintă al doilea mare 

furnizor al FDA (Food and Drug Administration - SUA). Primul este India, 

care importă 75% din necesarul producției sale din China. 

 Președintele Donald Trump a inițiat măsuri de echilibrare comercială 

a relației cu China, considerând deficitul comercial bilateral ca un indicator 

al barierelor comerciale chineze – care includ politicile și practicile ce 

descurajează exporturile americane și stimulează importurile din China, 

inclusiv speculațiile valutare. Vă mai amintiți acronimul COCOM 

(Coordinating Committee for Multilateral Export Controls)? Este vorba de 

un organism internațional care își propusese, pe vremea în care lumea era 

divizata ideologic între Est şi Vest, să controleze operațiunile strategice de 

import-export, ce aveau ca destinație blocul comunist. Se dorea ca 

tehnologia de vârf, în special cea de tip „dual-use” să rămână o valoare 

intangibilă numai a Occidentului, chiar dacă această opțiune limita 

performanţa comercială a unor companii transnaționale. Acest organism a 

încetat să existe la 31 martie 1994 și a deschis porțile cooperării 

impulsionate de fenomenul globalizării susținut de marile companii 

transnaționale. În acest context, Casa Albă consideră că guvernul Chinei 

folosește diverse combinații, cel puțin imorale, care urmăresc transferuri de 

proprietate intelectuală și know-how din sectoare în care SUA au avantaje 

competitive semnificative în China. Aceste acțiuni intruzive, de la 

schimburile de studenți, doctoranzi până la culegerea de informații cu 

mijloace ilegale în spațiul cibernetic, se decantează în proiectul „Made in 

China 2025”. 

 Să trecem puțin și în zona informațiilor de securitate și mass media. 

După evenimentele din 1989, din Piața Tiananmen, China nu a mai 

expulzat ziariști, până în primăvara anului 2020, când a refuzat prelungirea 

de viză unui reporter de la Al Jazeera și a unui corespondent AFP. Motivele 

invocate: ofensă adusă autorităților. Cei doi, au fost urmați de expulzarea a 

doi ziariști americani și a unui australian, corespondenți pentru Wall Street 

Journal. Aceștia au semnat un articol cu titlul „China este adevăratul om 

bolnav al Asiei”, articol care a trecut de la coronavirus la autoritarismul lui 

Xi Jinping. Administrația Trump a răspuns cu duritate expulzând 60 de 

jurnaliști de la Agenția de știri Xinhua, Radio China, China Daily şi 
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People’s Daily. După expulzare, au mai rămas în SUA aproximativ 100 de 

ziariști chinezi. Autoritățile chineze au lansat o serie de presiuni asupra 

colectivelor redacționale din China ale canalelor Vocea Americii, New 

York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Time, cărora le-a cerut 

să informeze în scris autoritățile locale în legătură cu activele fizice și 

financiare deținute, precum și cu privire la listele nominale și pozițiile celor 

prezenți în China. 

 În 2018, Centrul Național de Contrainformații și Securitate al SUA a 

avertizat că „eforturile extinse ale Chinei de a obține tehnologii din SUA, 

inclusiv secrete comerciale sensibile și informații protejate ca proprietate 

intelectuală”, dacă nu sunt contracarate „ar putea eroda avantajul economic 

competitiv pe termen lung al Americii”. 

 În mai 2019, președintele SUA a emis o directivă (Ordinul executiv 

13873), în care se precizează că achizițiile de bunuri și servicii tehnologice 

din domeniile informatică și comunicații ce aparțin SUA, de către 

„adversari străini”, reprezintă un risc de securitate națională și autorizează 

guvernul federal să interzică tranzacțiile considerate a reprezenta „riscuri 

nejustificate”. Biroul de securitate industrială din cadrul Departamentului 

de Comerț al SUA a inclus compania chineză „Huawei”, împreună cu alte 

68 de organizații partenere ale sale, pe lista de entități care necesită aprobări 

speciale (licențe de export) pentru vânzarea sau transferul de tehnologie 

americană de telecomunicații. Acestea se adaugă altor 75 de companii din 

alte industrii (aeronautică, electronică, energetică, automatizări industriale 

etc.). Gigantul „Huawei”, prin poziția sa de lider global al tehnologiei 5G, a 

devenit punct central în confruntarea comercială SUA-China în 2019, 

plasând Washingtonul în postura de a susține o alternativă binară de tipul 

„cu noi sau împotriva noastră”. În acest fel s-a ajuns la o situație paradoxală 

în care lumea ar putea fi împărțită între cele două mari puteri. De un 

tratament similar au avut parte şi 317 companii din Federația Rusă, care 

doreau deschiderea externă necesară, inclusiv la cele 143 de companii din 

China aflate pe lista neagră americană. Similar stau lucrurile şi cu o serie de 

universități tehnice din R.P. Chineză, supuse unui embargo tehnologic ce își 

are originea în SUA. 

 Unii analiști americani continuă să fie îngrijorați de accesul permis 

Chinei la piețele de capital din SUA, atât timp cât organizațiilor chineze 

specializate în activități de audit le sunt interzise orice fel de interacțiuni cu 

companii similare americane. Alții avertizează că fricțiunile bilaterale ar 

putea reduce fluxurile comerciale, ar perturba lanțurile internaționale de 

aprovizionare și pot amenința creșterea economică a multor actori statali. 

Mai mult chiar, anul 2019 a marcat și revenirea la situații tensionate între 
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cele două mari puteri ca urmare a redeschiderii unor stări conflictuale ce nu 

erau închise total, precum dosarele: Tibet, Hong Kong, populaţia uigură și 

cele privind tehnologiile avansate (comunicații, inteligență artificială, 

calculatoare cuantice, prelucrare pământuri rare etc.). Și dacă toate aceste 

argumente păreau a fi fost mai mult decât suficiente, a mai apărut un motiv 

de fricțiune strategică și anume controversele legate de originea virusului 

Corona-19. Nu vom dezvolta în acest articol problematica acuzelor 

reciproce legate de acest subiect și vom rămâne în spațiul geostrategic, pe 

dimensiunile politice și economice. Politologi și cercetători occidentali, 

asiatici, australieni dar și chinezi au analizat posibile scenarii, în care 

Baijingul ar putea fi angrenat într-o cursă a înarmărilor, inclusiv în 

confruntări sau în susținerea unor alte țări ce apelează la acțiuni militare, 

așa cum lăsa Iranul să se înțeleagă că ar putea să se petreacă lucrurile, după 

uciderea comandantului Forțelor Quds, fostul general Qassem Soleimani. 

China este principalul susținător economic, financiar și tehnologic al 

Teheranului și au existat numeroase încercări de atragere a Beijingului în 

retorica belicoasă iraniană. Numai că R.P. Chineză nu a dorit să urmeze 

modelul comportamental al URSS, care înainte de prăbușirea comunismului 

cheltuia aproximativ 8,4% din PIB sau peste 15% din bugetul său național 

pentru nevoi militare. Prin comparație, cheltuielile pentru apărare ale 

Chinei reprezintă mai puțin de 2% PIB. 

 Dacă înainte de 1989, Uniunea Sovietică putea fi considerată o 

amenințare clară pentru securitatea occidentală, în situația de azi lucrurile 

par a fi mai complicate. 

 Multe state din Europa consideră că intențiile Chinei de a fi o 

prezență economică în multe regiuni ale globului sunt lipsite de interferențe 

politice și reprezintă o opțiune comercială atractivă. Această linie de 

conduită și-a găsit deja susținere la nivel politic în Italia și Serbia, țări care 

au contracarat cu mare greutate pandemia generată de COVID-19. Deși 

China are propria bătălie cu pandemia generată de coronavirus, s-a oferit să 

sprijine orice țară din lume ce-i solicită sprijinul în lupta cu această 

pandemie. De la această ofertă nu a fost exceptată nici o țară din lume, 

incluzând SUA. 

 Aceste noi realități politice și economice au continuat să adâncească 

clivajul între SUA și aliații săi tradiționali. SUA, Marea Britanie, Germania 

și Franța – cele mai reprezentative state occidentale – nu au manifestat nici 

un fel de abordare strategică integratoare a eforturilor de combatere a 

pandemiei și au preferat angajări strict individualiste. 

 Bruxellesul a răspuns cu greutate provocărilor de securitate sanitară, 

nu puțini fiind cei care consideră că procesul de diminuare a coeziunii 
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Uniunii, început de Brexit, ar putea continua. Reprezentantul permanent al 

Italiei la UE, Maurizio Massari, a solicitat imperativ Uniunii sprijin în 

aparatură și materiale sanitare. Nici o ţară membră a UE nu a răspuns 

solicitării italiene. Mai mult, cu prilejul marcării a primelor 100 de zile de 

mandat a Președintelui Comisiei Europene, deși Italia era practic o țară 

prăbușită, iar Franța și Spania erau în criză reală, Ursula von der Leyen, în 

discursul său, a acordat cel mult 90 de secunde problematicii COVID-19.  

Noul proiect al unei armate europene, ca răspuns la presiunile 

americane referitoare la cheltuielile militare ale membrilor NATO pare să-

și piardă din adepți. Polonia și Ungaria sunt în favoarea materializării 

Inițiativei 17+1 ce are China în centru. Turcia și Italia au inițiat cu R.P. 

Chineză parteneriate în domeniul dezvoltării infrastructurilor de transport. 

Pentru Australia și Noua Zeelandă, membre ale alianței globale în domeniul 

informațiilor „Five Eyes”, China este principalul lor partener economic. 

Mai mult chiar, controversatul proiect 5G al companiei chineze „Huawei” 

pare a fi devenit o opțiune luată în calcul chiar și de Marea Britanie și 

parțial de UE. Aceste ultime dezvoltări l-au determinat pe secretarul de Stat 

american, Mike Pompeo, să anunțe că SUA vor evita transmiterea de 

informații clasificate acelor parteneri care vor avea componente chinezești 

(Huawei și ZTE) în infrastructurile lor critice de comunicații. 

 Competiția dintre cele două mari puteri se prefigurează a se 

intensifica și în domeniul celei mai agresive tehnologii disruptive a 

prezentului, inteligenţa artificială (AI), considerată a avea un impact 

tehnologic, economic și social de 30 de ori mai mare, comparativ cu ceea ce 

a însemnat Internetul. Ambele state alocă fonduri uriașe domeniului AI, ca 

parte a cheltuielilor destinate cercetării-dezvoltării. SUA și China reprezintă 

primele două națiuni din lume cu alocații de aproximativ 500 miliarde 

USD, respectiv, aproximativ 400 miliarde USD, în cazul Chinei. 

 O mențiune aparte o reprezintă cercetarea în acest domeniu de către 

Comisia de Comerţ Internațional a SUA (ITC), după criteriul cereri de 

omologare-acceptare patente (inclusiv invenții și inovații). Conform acestui 

criteriu, în anul 2018, primele 3 companii din lume au fost, în ordine, 

Huawei și ZTE, ambele din China cu 4.000, respectiv 3.000 de cereri, 

urmate de Intel - SUA cu 2.700 de cereri. 

 Din totalul sumelor alocate pentru AI, la nivel mondial, SUA și 

China, cumulat, investesc 81%. Cele mai multe startup-uri din lume unde se 

regăsesc componente de AI sunt în China. Un exemplu concludent pentru 

China îl reprezintă renunțarea totală la orice efort inovativ în domeniul 

industriei clasice de automobile. Întregul efort al Chinei în domeniu este 

orientat pe automobilele electrice, domeniu în care și-a propus să fie lider 
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global, în viitorul apropiat. Una din explicații poate să rezide și în numărul 

total de supercalculatoare existente în această țară, în 2019 – 219 unități, 

comparativ cu 116 în SUA, 29 în Japonia, 19 în Franța, 18 în Marea 

Britanie și 14 în Germania. 

 Beijingul prognozează ca în 2030, industria sa în domeniul AI să 

atingă nivelul de 150 miliarde USD, nivel care să îi permită a fi lider 

mondial în domeniu pe direcțiile teoretic, tehnologic și număr de aplicații 

industriale. Recent, China a anunțat că a identificat 17 domenii în care AI 

va produce efecte rapide: industria automobilelor inteligente, robotică 

pentru servicii care să înlocuiască operatorii umani, drone inteligente, 

circuite electronice care modelează rețele neuronale, lanțuri de 

aprovizionare inteligente, etc. 

 Rămâne de văzut care va fi răspunsul concret al SUA în domeniul 

AI, după ce în 2019, Donald Trump a emis un ordin executiv dedicat 

exclusiv acestei inițiative, în care au fost identificate principalele căi de 

efort: promovarea și susținerea unor alocații bugetare consistente, 

identificarea tuturor resurselor necesare, altele decât banii, ridicarea 

barierelor normative în domeniu, intensificarea educației superioare în 

domeniu, identificarea resurselor internaționale sinergice cu eforturile 

americane. 

În contextul celor descrise mai sus se conturează tabloul în care se 

vor derula în viitorul imediat afacerile globale dominate de găsirea unor 

răspunsuri la întrebări mai mult sau mai puțin retorice de genul: 

 - Creșterea economică a Chinei va reprezenta un proces sustenabil pe 

termen lung care va conferi substanță Proiectelor „O Centură, un Drum” 

(One Belt one Road) sau Inițiativei 17+1? 

 - China și Federația Rusă vor influența orientarea UE în 

problematica economică? 

 - Cum va recupera industria auto occidentală pierderile generate de 

oprirea producției de către BMW, Nissan, Mercedes, Volkswagen, Fiat, 

Peugeot, General Motors, Ford? 

 - Va fi confirmată previziunea Deutsche Bank conform căreia 

căderea economică globală va fi cea mai mare înregistrată după cel de Al 

Doilea Război Mondial? 

 - Va crește șomajul global cu 25 de milioane? 

 - Poate R.P. Chineză să joace rolul de sponsor global al luptei 

împotriva pandemiilor generalizate? 

 - Care va fi componenta dominantă a relațiilor chino-americane – 

competiția sau cooperarea – în condițiile reconsiderării aranjamentelor 
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strategice ale celor două mari puteri economice cu Federația Rusă și 

Uniunea Europeană, fără Marea Britanie? 

 - SUA vor trece la materializarea unor noi aranjamente de securitate 

la care să participe Marea Britanie, Japonia, Australia și Coreea de Sud? 

 - Va reuși Beijingul să mențină rivalitatea cu Washingtonul în 

principal la nivelul componentelor economice, comerciale și tehnologice și 

să fie convingător în ceea ce privește lipsa sa de implicare în competiții 

acerbe ideologice, diplomatice și de securitate militară? 

 - Cât de eficiente și sincere vor fi declaratele relații de tip win-win 

propuse a se realiza în comun de către SUA și China? 

 - Vor reuși președinții american și chinez să operaționalizeze 

contactele bilaterale la nivel guvernamental, convenite în domeniile 

economic, diplomatic, securitate și problematica cibernetică? Vor fi acestea 

scoase din starea de semi-atrofiere în care se găsesc acum? 

 - În contextul în care Asia asigură două treimi din produsul global 

brut și în care peste 60% din populația globului trăiește pe acest continent 

în care găsim și jumătate din cele mai dinamice 20 de economii ale lumii, 

există o strategie asumată de SUA referitoare la gestionarea relațiilor cu 

China? 

 - Ce implicații vor avea reducerile de amploare sau anularea unor 

exerciții NATO: Cold Response 2020, Europe Defender-20, Dynamic 

Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike and Swift Response? 

 Cel mai probabil că răspunsurile la aceste întrebări vor prinde contur 

după ce criza generată de pandemia COVID-19 se va încheia sau va intra 

într-o formă acceptabilă de control. Oricare va fi forma de încheiere a 

crizei, conceptul de management al crizelor va suferi adaptări majore 

generate de reconsiderarea instrumentelor analitice de tip: „Blind Spot” (Nu 

știm ce nu știm), „Red Team” (operaționalizat după Războiul Yom Kippur) 

și cel de tip „Omul și cortul”, atât de plastic materializat astăzi de ceea ce a 

devenit un substantiv comun: izoleta, utilizată pentru securizarea personală 

și a mediului în caz de coronavirus. 

 În final și în contextul pandemiei Covid-19, o scurtă referire la un 

articol din Foreign Policy, ediția din 23 martie 2020, în care se fac referiri 

la posibilele riscuri de securitate pe care lumea democratică ar trebui să le 

gestioneze. Printre acestea se conturează posibilitatea unei operații de tip 

agresiune biologică, care ar consta în trimiterea unor condamnați de drept 

comun, bolnavi de tuberculoză, eliberați din pușcării, într-o țară ce se 

dorește a fi destabilizată! Se conturează astfel „riscurile de securitate de tip 

coșmar” pe două fronturi, ambele nemilitare: combinații de acțiuni 

biologice potențate de mama natură, adăugate la acțiuni de tip trucuri 
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disimulate în bune intenții, motivate cu scopul de a exploata panica socială 

și blocajele comportamentale. 
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UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNTRE SCYLLA ŞI CARIBDA 
 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

 

 Lumea este în schimbare. Acest lucru nu se 

întâmplă pentru prima dată în istoria umanităţii şi, 

să sperăm, că nici nu va fi pentru ultima dată. 

Schimbarea ordinii mondiale are loc, de regulă, în 

urma confruntării dintre marile puteri; scopul fiind 

foarte clar, preluarea drepturilor, avantajelor şi 

poziţiilor strategice aflate în posesia aceleia care a 

impus sistemul politic anterior. 

 Dacă acceptăm acest model, putem 

considera că actuala situaţie este una în care forţele 

se poziţionează cât mai bine pentru a putea duce 

lupta în condiţii avantajoase. Pământul, aerul, apa, spaţiul cosmic şi cel 

virtual toate sunt disputate. Vestea bună este că realitatea este mult mai 

complexă decât ne-o imaginăm noi, că întotdeauna există variabile care nu 

sunt luate în consideraţie, că omenirea a evoluat şi popoarele sunt mai 

educate şi nu acceptă la infinit minciuna, intoxicarea, provocarea şi înţeleg 

tot mai bine scopul eforturilor tot mai sofisticate de a fi manipulate. 

 Uniunea Europeană (UE) a fost şi încă mai este o experienţă de 

succes, a produs bunăstare, progres, cultură politică şi economică dar, ca 

orice birocraţie a fost afectată de supradimensionare şi corupţie. A devenit 

impersonală, a atacat naţionalismul în fibra sa profundă şi a recăpătat 

reflexe autocratice şi protecţioniste. Trăsăturile negative s-au accentuat 

odată cu deteriorarea sistemului de relaţii internaţionale şi de confruntare 

nemijlocită cu diferite catastrofe: crize economice, imigraţie masivă, 

naţionalism extremist şi iliberalism. 

 Toate aceste lucruri, precum şi altele mult mai importante, au fost 

analizate în fiecare an, în luna februarie, în cadrul Conferinţei de Securitate 

de la München, la care participă şefi de stat şi guvern, miniştrii, şefi de 

organizaţii internaţionale, lideri militari etc. Lucrările conferinţei de anul 

acesta, dar şi poziţiile anterioare ale unor personalităţi politice şi militare 

europene şi americane au atras atenţia asupra unor aspecte cu implicaţii 

globale precum restrângerea influenţei civilizaţiei occidentale în lume, 

reapariţia confruntării dintre marile puteri, schimbarea actualului sistem 

internaţional, dar şi dinamici regionale în zone de potenţial risc (zona Mării 

Mediterane, Orientul Mijlociu, Asia de Sud şi Sud-Est). Aceste aspecte 
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încercăm să le abordăm şi noi, desigur subliniind elementele de noutate şi 

adăugând propria noastră evaluare. 

 

 Westlessness - mai puţin Occident 
 Criza actuală a Occidentului nu se limitează doar la un areal 

geografic specific. 

 Timp de secole cultura occidentală a dominat lumea de la un capăt la 

altul, ceea ce în mod incontestabil a lăsat urme în modul de a gândi, 

acţiune, luptă etc. a altor culturi situate în afara spaţiului geografic asimilat 

noţiunii geografice de Occident. Mai mult, Occidentul încă este una din 

forțele principale care afectează lumea politică de astăzi. În pofida acestor 

avantaje dobândite într-o lungă perioadă de timp, în prezent se observă un 

anumit recul, o limitare a puterii Vestului de a influența evenimentele din 

afara spațiului său, de a se implica în procesul de consolidare şi răspândire 

a democraţiei şi ordinii liberale. La Conferinţa de la München această 

tendinţă a căpătat şi un nume: „Westlessness” sau „Mai puţin Occident”. 

 Preşedintele Germaniei, Frank Walter Stenmeier, în cuvântul său de 

deschidere spunea că „nu mai există o comunitate internaţională, ci fiecare 

este pentru el însuşi”. 

 Aceasta pare a fi o formulă cât se poate de inspirată pentru a 

caracteriza destrămarea vechiului sistem internaţional, apropierea de sfârşit 

a supremaţiei Occidentului şi a faptului că acesta nu mai este sediul 

bogăţiei, inovaţiei, dezvoltării şi puterii. 

 Într-o astfel de perioadă caracterizată de un relativ declin al Vestului 

și de o relativă ascensiune a lumii non-occidentale, ar părea normal şi 

important să existe o strategie occidentală comună, bazată pe consens, care 

să ducă la redresarea situaţiei sau măcar la încetinirea ritmului procesului 

de decădere. Din păcate, ultimii ani au arătat poziții divergente în multe 

politici cruciale – de la controlul armelor nucleare și comerțul mondial la 

schimbările climatice sau rolul instituțiilor internaționale. În mod deloc 

surprinzător, alții profită de aceste divergențe pentru a-și atinge scopurile şi 

a grăbi procesul de erodare a puterii Occidentului. 

 Ordinea mondială actuală este contestată în principal de Rusia care, 

cu paşi mărunţi, tinde să-şi reocupe locul de putere mondială şi care nu este 

mulţumită de statutul său internaţional actual. Un alt contestatar, paradoxal, 

este SUA, ţara care a contribuit decisiv la edificarea actualului sistem 

internaţional şi a instituţiilor sale după cel de Al Doilea Război Mondial şi 

care, frustrată de succesul Chinei, doreşte deplină libertate de acţiune pe 

plan internaţional. Este de remarcat faptul că în discursul politic american 

nu vom mai întâlni formula de „respectare a dreptului internaţional” ci 
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„respectarea dreptului internaţional bazat pe reguli”. Acest amendament 

la formula iniţială seamănă cu celebra expresie folosită de George Orwel în 

romanul Ferma Animalelor: „toate animalele sunt egale, dar unele sunt 

mai egale decât altele”. 

 De cealaltă parte, China, care a învăţat să manipuleze sistemul în 

avantaj propriu, nu-l contestă, se simte confortabil în cadrul acestuia şi nu 

doreşte altceva decât să fie acceptată conform poziţiei dobândite în sistemul 

economic global. Actuala ordine internaţională nu este contestată nici de 

UE, care a fost constituită ca o asociaţie comercială pliată pe regulile şi 

principiile actualului sistem internaţional pe care l-a şi îmbogăţit pe baza 

experienţei acumulate. 

 Toate aceste ciocniri de interese şi opinii privind modul în care ar 

trebui să arate noua arhitectura de securitate au dus, la nivel geopolitic, la 

exacerbarea luptei dintre Marile Puteri, după un scenariu atât de bine 

cunoscut, mai ales de europeni. În această încleştare globală au survenit 

unele modificări spaţiale: principala confruntare nu mai este în Europa, cu 

Rusia ci în Asia, între SUA şi China. Aceasta a rezultat clar şi din discursul 

Secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, care a subliniat în mod repetat 

preocuparea SUA pentru China. 

 

 Criza relaţiilor trans-atlantice 
 În aceste condiţii ar trebui să ne întrebăm care sunt șansele pentru o 

strategie occidentală comună într-o eră a „competiției” dintre Marile Puteri. 

 Liderii europeni au adoptat recent un limbaj care pune accentul pe 

un mediu mai competitiv. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a 

avertizat că Europa, „dacă nu se poate gândi la ea ca la o putere globală, 

va dispărea, deoarece va încasa o lovitură grea”. În același spirit, 

președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că 

geopolitica va fi principala preocupare a Comisiei Europene (va fi o 

„Comisie geopolitică”). Succesorul ei la Ministerul Apărării german, 

Annegret Kramp-Karrenbauer, arăta în unul dintre primele sale discursuri, 

că „asistăm la întoarcerea competiției Marilor Puteri pentru sfere de 

influență și supremație, precum și la provocări autoritariste de a deschide 

societățile noastre”. 

 Liderii europeni par să accepte că trebuie să se familiarizeze cu 

regulile acestui joc și să facă din UE un actor în politica mondială care „să 

fie capabilă de acțiuni credibile la nivel internațional”, cum spunea fostul 

președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. 

 Politicienii şi analiştii americani par să împărtăşească îngrijorările 

europenilor, dar acest lucru pare că nu este suficient pentru construcția unei 
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mari strategii comune capabilă să unească forţele şi să maximizeze efectele 

în plan extern. Dincolo de principii, de istoria comună şi de afinităţi 

culturale, pare că liderii celor doi mari piloni ai democraţiei liberale şi ai 

civilizaţiei occidentale nu mai au prea multe în comun sau mai bine spus, 

au tot mai multe opinii în dispută. Actuala administraţie americană, prin 

adoptarea devizei „America First”, lasă să se înţeleagă că doreşte să se 

elibereze de tot ce-i poate întârzia iniţiativele, doreşte libertate cât mai mare 

în plan geopolitic, aliaţii au început să o împiedice şi aceasta se vede clar în 

modul în care se desfăşoară dialogul politic dintre Washington şi Bruxelles. 

Trebuie să precizăm faptul că aceste tendinţe nu au apărut odată cu Donald 

Trump, ele au fost întâlnite, este drept în forme mai estompate şi în 

conversaţia politica americană din trecut. Această atitudine nu ar trebui să 

ne surprindă fiindcă şi alte mari puteri ajunse la apogeu au lansat mesaje de 

genul acesta. Astfel, prim-ministrul britanic, Benjamin Disraeli, spunea la 

sfârşitul secolului 19, când Regatul Unit ajunsese la apogeul puterii sale că 

„Marea Britanie nu are prieteni, are numai parteneri”, maximă ce a fost 

preluată şi de propaganda nazistă, care spunea că „Germania nu are 

prieteni ci numai aliaţi”. 

 Istoria ne dă lecţii, dar mai trebuie şi noi să le învăţăm. 

 O problemă majoră între liderii de la Bruxelles şi Washington este 

aceea a atitudinii ce trebuie avută faţă de Rusia. În ultimele luni, 

președintele Macron a ținut titlurile presei prin sugestia de a „construi o 

nouă arhitectură de securitate în Europa, deoarece continentul european 

nu va fi niciodată stabil, nu va fi niciodată sigur dacă nu ameliorăm și nu 

clarificăm relația noastră cu Rusia”. În opinia președintelui francez, 

„Europa trebuie să se pregătească pentru o lume în care Statelor Unite ar 

putea să nu le mai pese de interesele acestei regiuni atât de mult ca până 

acum”. Inițiativa lui Macron a stârnit critici în SUA dar şi în Europa 

deoarece pentru majoritatea statelor membre vina pentru care „arhitectura 

bazată pe încredere” nu se poate realiza, o are Moscova, nu Occidentul. 

 Acelaşi impact negativ îl are şi dezacordul privind nivelul de 

cooperare al UE cu China. Din punctul de vedere al Washingtonului, acest 

nivel ar trebui să fie cât mai apropiat de zero. Pentru Europa, dezbaterea pe 

marginea cooperării tehnologice cu China, mai ales a introducerii 

platformelor chinezeşti de comunicaţii 5G ale companie Huawei sunt mult 

mai nuanţate, încercând să împace propriile nevoi de progres cu pretenţiile 

aproape dictate de partenerul strategic american. UE încearcă să evite pe cât 

posibil situaţia de a deveni un simplu obiect al rivalității americano-

chineze. Ceea ce unii considerau inițial a fi doar o problemă tehnică s-a 

transformat într-o chestiune de mare strategie. În esență, Europa ar putea să 
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fie nevoită să opteze, de vreme ce nu va mai fi posibil să fie un aliat deplin 

al Statelor Unite, pentru un parteneriat economic mai avansat cu China. În 

acest sens guvernele Italiei şi Greciei au făcut paşi importanţi care au 

contrariat nu numai pe americani dar şi pe europeni. Unii analiști consideră 

că „reticența Europei de a se poziționa alături de Statele Unite pune 

democrația liberală în pericol” și că este de natură a crea exact diviziunea 

urmărită de China. 

 O astfel de dispută între aliaţi, indiferent de ce parte se va înclina 

balanţa în final, nu poate să nu lase cicatrici. Liderii europeni „se simt ca și 

cum ar avea statut de observatori” în această dispută ce priveşte direct 

ţările lor, politica UE şi orgoliile acestora. Așa acum constată anumiţi 

observatori familiarizaţi cu această situaţie, „să ceri Europei să fie mai 

dură cu China, chiar și atunci când SUA este mai dură cu Europa”, nu 

poate fi o strategie prea promițătoare. Mai mult, dacă Huawei va fi exclusă 

de pe piețele europene, atunci Europa se va afla sub o imensă presiune și va 

trebui să facă față unor costuri economice mari. Liderii europeni încă 

oscilează în privinţa găsirii unei soluţii, ceea ce este de natură a naşte 

suspiciuni şi conflicte în interiorul UE. Astfel, liderii germani nu au ajuns la 

un consens în ceea ce priveşte accesul firmelor chinezeşti pe piaţă, în timp 

ce parlamentarii britanici au decis că Huawei poate continua să fie prezentă 

în Marea Britanie, dar cu anumite restricţii. Celelalte ţări vest-europene 

oscilează între aceste două opinii, dar aproape toate au permis, într-o 

măsură mai mare sau mai mică, accesul companiilor chinezeşti. 

 Dar dacă tensiunile dintre SUA și China vor înceta? Actualul 

preşedinte american este imprevizibil şi orice este posibil. Scenarii sunt 

multe, dar considerăm că acesta are puţine şanse de a se întâmpla, aşa că nu 

mai insistăm asupra lui, ceea ce nu înseamnă că vom înceta să ne gândim la 

el. 

 Potrivit unui raport al „European Council on Foreign Relations”, 

opinia majoritară în Europa este aceea de a se păstra neutră în cazul unui 

conflict între cele două mari puteri: SUA şi China. Poate aceasta este ceea 

ce urmăreşte şi Beijingul: „China nu poate câștiga Europa de partea ei, 

dar o poate neutraliza divizând-o și cooptând anumite părți din ea”. 

 În sfârșit, de la preluarea mandatului de către Donald Trump, Statele 

Unite și aliații europeni sunt în dezacord în ceea ce privește modul de 

abordare al dosarului iranian privind dezarmarea sa nucleară. Europa 

dorește păstrarea Acordului de denuclearizare (JCPOA), dar administrația 

americană a decis să se retragă unilateral din Acord, deoarece are senzația 

că acesta este mai profitabil pentru Teheran şi îi încurajează 

comportamentul agresiv în Orientul Mijlociu. 
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 Acum suntem fără Acord şi situaţia este explozivă. Administraţia 

americană a înlocuit Acordul de denuclearizare cu politica de „maximă 

presiune” care nu a determinat o schimbare în politica Teheranului, în 

schimb a mărit pericolul unui nou război în Orientul Mijlociu. 

 Până şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este 

pusă sub presiune din cauza dezacordurilor dintre aliaţi. Probabil că lipsa de 

consultare și a unui proces de limitare a conflictului între aceştia l-a 

determinat pe preşedintele Macron să declare că asistăm la „moartea 

cerebrală a NATO”. 

 

 UE: dificultăţi, dependenţe şi interese 

 Această stare de neîncredere între aliaţi a afectat şi modul de 

funcţionare, dar şi de credibilitate al instituţiilor internaţionale de securitate. 

Susținerea tot mai redusă din partea țărilor occidentale a determinat ca 

aceste instituții, care odată erau considerate pilonii de bază ai ordinii 

liberale internaționale, astăzi să-şi piardă din relevanţă. Situaţia aceasta 

include atât ONU, UE, OSCE şi chiar NATO. 

 Consiliul de Securitate al ONU a devenit victima creșterii tensiunilor 

între marile puteri, eșuând în a veni cu rezoluții semnificative și în a aborda 

cele mai importante aspecte ale păcii și securității internaționale. 

 Superioritatea militară occidentală în conflictele internaționale nu 

mai este un dat. Rose Gottemoeller, până recent secretar general adjunct al 

NATO, a avertizat că „superioritatea globală aproape fără rival în materie 

de tehnologie militară” de care NATO s-a bucurat timp de decenii este în 

pericol, alte țări făcând progrese importante, în a egala sau chiar a depăși 

Occidentul în ceea ce privește tehnologiile importante precum capabilitățile 

spațiale, inteligența artificială sau armele hipersonice. 

 În concordanţă cu Strategia de apărare a SUA, NATO se pregăteşte 

în condiţiile angajării într-un război de mare intensitate, un eufemism 

pentru război mondial sau sistemic. În acest sens, politica NATO intră în 

coliziune cu eforturile UE de a normaliza gradual relaţiile politice cu Rusia. 

Liderii europeni consideră că Rusia nu poate fi un partener politic de 

încredere pentru moment, dar un parteneriat economic stabil cu această țară 

este nu doar posibil, dar și de dorit. 

 În ultima vreme Rusia s-a afirmat – cu mijloace considerabil 

inferioare – ca un actor care nu poate fi ignorat. Așa cum arăta președintele 

Macron, „Rusia și-a maximizat toate interesele: s-a reîntors în Siria şi 

Libia, s-a reîntors în Africa și este prezentă în fiecare criză din cauza 

slăbiciunilor și a greșelilor noastre”. 
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 O dinamică similară se manifestă şi atunci când este vorba de 

abordarea Occidentului față de China. La prima vedere, a existat cel puțin la 

nivel retoric, o convergență între Europa și Statele Unite. Dinamica 

incredibilă a Chinei, impunerea sa ca putere economică mondială, 

iniţiativele ei economice cu amploare globală, au atras atenţia şi interesul 

ţărilor din Occident. Între timp, acestea s-au convins că retorica politică a 

Beijingului potrivit căreia China nu caută realizarea hegemoniei mondiale 

şi nu doreşte extinderea sferei sale de influență, nu este tocmai în 

concordanţă cu realitatea, fapt pentru care au devenit mai suspicioase şi în 

privinţa dezvoltării necondiţionate a cooperării economice cu China. În 

pofida acestei realităţi, nu i-a întors spatele. În comunicatul comun al 

Comisiei Europene şi al Înaltului Reprezentant, din martie 2019, se preciza 

că „în diverse domenii, China este simultan un partener cu care UE are 

obiective comune, un partener de negociere cu care UE dorește să 

găsească un echilibru de interese, un competitor economic în căutarea 

leadership-ului tehnologic și un rival sistemic care promovează modele 

alternative de guvernanță”. Deși percepțiile sunt apropiate, țările 

occidentale nu au o idee clară cum acestea ar putea fi transpuse în politici 

specifice. 

 Cât priveşte poziţia Washingtonului faţă de China, aceasta a fost 

exprimată cu maximă claritate de către secretarul Apărării al SUA, Mark 

Esper: „pentru a fi evitat conflictul cu SUA, China trebuie să redevină un 

stat normal”, ceea ce ar însemna retragerea din competiţia cu SUA şi 

acceptarea unei lumi unipolare. Răspunsul Brijingului nu a întârziat să 

apară. La Conferinţa de securitate de la München – 2020, ministrul de 

externe al Chinei, Wang Yi, a afirmat fără echivoc că liderii de la Beijing 

consideră SUA o ameninţare. Este prima dată din 1978, în timpul 

mandatului de preşedinte al lui Deng Xiaoping, când conducerea chineză 

identifică SUA drept inamic. 

 

 Quo vadis UE! 

 Sintetizând, pe baza tendinţelor geopolitice actuale, putem estima 

câteva situaţii în care se va putea găsi UE în viitor: 

 - SUA va deveni un competitor comercial pentru UE (deja sunt voci 

care consideră că Statele Unite folosesc pretextul preocupărilor pentru 

securitate drept „perdea de fum pentru interesele lor economice”); 

 - UE nu va fi relevantă pentru competiţia dintre SUA şi China; 

 - NATO trebuie să se reorienteze spre China în principal şi către 

Rusia, în secundar, altfel devine o organizaţie irelevantă; 

 - SUA iese din tiparele UE; 
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 - UE trebuie să fie pregătită şi pentru unele scenarii care deocamdată 

nu sunt analizate în discuţiile oficiale:  

 a) posibilitatea unei înţelegeri între China şi SUA (puţin probabilă); 

 b) posibilitatea unei înţelegeri între Rusia şi SUA (probabilă – Rusia 

se află în regres pe când China are o dinamică accentuată, ceea ce va duce 

la o discrepanţă de putere între cele două, în plus cu Moscova, 

Washingtonul ar găsi mai uşor un limbaj comun deoarece se cunosc, au o 

tradiţie de negocieri şi există mai multe legături între ele decât între fiecare 

luată separat şi China; 

 c) posibilitatea unei înţelegeri între China şi Rusia (alianţă între două 

puteri mai slabe împotriva uneia puternice este scenariul clasic, care a stat 

la baza celor două războaie mondiale – este cea mai probabilă, dar 

presupune ca Moscova să accepte un rol secundar în relaţia bilaterală). 

 Nivelul de probabilitate este diferit, dar toate scenariile au un punct 

comun: orice formulă politică va fi adoptată, va presupune compromisuri de 

tipul creării de zone de influenţă. Europa are modele istorice în acest sens şi 

nu este nevoie să se străduiască să găsească altele, Estul este la îndemână. 

De fapt, semnale în acest sens au apărut deja la orizont. 

 Probabil inspiraţi de atitudinea Washingtonului faţă de cei care nu se 

aliniază intereselor sale, liderii Europei Occidentale au început să 

dovedească un apetit crescut pentru a aplica politica de putere faţă de 

Europa de Est. Mai mult chiar, au apărut şi o serie de opinii divergente între 

aceştia privind traseul de evoluţie al UE. Astfel, Franţa optează pentru o 

formulă ce poate fi sintetizată: „ne restrângem şi ne salvăm noi”. În 

opoziţie cu această viziune, Germania consideră că ceea ce s-a câştigat prin 

extinderea UE către Est nu trebuie pierdut. Atitudinea Berlinului este de 

înţeles deoarece economia germană se bazează pe export şi, în al doilea 

rând, Germania este mai aproape de Rusia decât Franţa. 

 Astfel de dezbateri nu pot să nu influenţeze viaţa socială şi politică 

din ţările membre ale UE şi, ceea ce este mai rău, fără să erodeze principiile 

de bază pe care a fost clădită UE: democraţie şi liberalism economic. De 

aici îşi trag seva iliberalismul şi naţionalismul extremist care contestă din 

interior poziţia UE. 
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SECURITATEA ÎN REGIUNEA EXTINSĂ 

A MĂRII NEGRE 
 

Col (r) Ion SCARLAT 

 

 Actuala configurație geopolitică a Mării 

Negre 

 Marea Neagră este o mare continentală, 

situată între Europa sud-estică şi Asia Mică. 

România, Ucraina, F. Rusă, Turcia, Bulgaria și 

Georgia sunt ţări riverane. Prin strâmtorile Bosfor 

(dintre Marea Neagră și Marea Marmara) și 

Dardanele (dintre Marea Marmara și Marea 

Mediterană), Marea Neagră face legătura cu Marea 

Mediterană, iar prin strâmtoarea Kerci cu Marea de 

Azov - care practic este o anexă a Mării Negre. 

 În urma destrămării Uniunii Sovietice a 

apărut conceptul de extindere a spațiului regional al Mării Negre prin 

apariția statelor independente din zona acesteia: R. Moldova, Armenia și 

Azerbaidjan. În Marea Neagră se varsă: Dunărea, Nistrul, Bugul, Niprul, 

Rioni și Kizil-Irmak. Marea Neagră a devenit, mai ales după luarea deciziei 

de extindere a NATO, din anul 2002, un spaţiu de întrepătrundere a liniilor 

geopolitice şi geo-economice eurasiatice şi atlantice. Spaţiul pontic pare a fi 

mai curând unul destinat cooperării decât confruntării dar, aşa cum a 

demonstrat istoria de atâtea ori, aceasta este doar o aparenţă, situaţia 

putându-se schimba rapid în funcţie de acţiunile puterilor regionale sau 

globale. 

 Din punct de vedere militar, Marea Neagră este o capcană pentru 

orice forţă navală care ar pătrunde în acest spaţiu cu intenţii ostile sau, mai 

exact formulat, a cărei prezenţă nu ar fi dorită de Rusia şi Turcia, forţele 

dominante ale acestui spaţiu. În pofida acestei geografii dezavantajoase 

pentru o putere din afara regiunii, Marea Neagră ocupă un loc important în 

strategia occidentală de proiectare a intereselor economice şi militare către 

Asia Mică, Caucaz, Balcani şi Orientul Mijlociu. Modul în care se 

intersectează strategiile puterilor occidentale (SUA, UE) cu cele ale 

puterilor regionale (Rusia, Turcia, Iran) este evident. De asemenea, este 

adevărat că amploarea confruntărilor ce au avut loc în această zonă de 
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„ciocnire a civilizaţiilor
1
” nu au avut aceeaşi intensitate ca cele din Orientul 

Mijlociu sau Balcani. 

 Deşi lupta împotriva terorismului internaţional şi-a mai pierdut din 

importanţa iniţială, spaţiul Mării Negre şi cel adiacent acestuia rămân 

generatoare de acţiuni periculoase, ce pot avea potenţial destabilizator 

pentru ţările riverane. Motivele ce generează aceste pericole sunt diverse: 

state neconsolidate, slabă capacitate administrativă, sărăcie, disparităţi 

economice, corupţie, crimă organizată, traficul de arme şi de materiale 

nucleare, etc. Aceste realităţi generează un cadru propice de manifestare a 

terorismului islamic, dar şi a unor acţiuni cu caracter de război hibrid 

orchestrate de Moscova. 

 Valoarea strategică a Mării Negre va creşte pe măsura conştientizării 

importanţei sale de către toţi actorii politici cu interese în zonă şi a 

definitivării politicilor specifice acestui spaţiu. Astfel, internaţionalizarea 

procesului de securizare a regiunii, dacă ar putea fi tradusă în realitate, ar 

constitui un mecanism eficient de garantare a păcii în acest areal. 

 Din punct de vedere economic, potenţialul Mării Negre a crescut 

substanţial încă din anii ’90, când s-au trasat primele proiecte ale 

conductelor ce vor transporta resursele energetice ale Estului către Europa 

Centrală şi de Vest
2
. 

 Lupta împotriva ameninţărilor, împreună cu dinamizarea competiţiei 

pentru acces la resurse energetice şi nevoia de protejare a căile de transport 

ale acestora, a adus zona Mării Negre de la periferie spre centrul atenţiei 

principalelor organisme europene şi euro-atlantice. Această întrepătrundere 

între ameninţări şi atractivitate economică a creat o situaţie complexă, care 

nu poate fi rezolvată decât prin cooperare, cu bună credinţă, a tuturor 

guvernelor ţărilor riverane sau mai curând şi mai simplu, prin acţiunile unei 

forţe organizatoare care să conducă acest proces, eventual cu acordul 

celorlalţi actori regionali. Pentru 

rolul de forţă organizatoare sunt 

patru candidaţi: UE, SUA/NATO, 

Rusia şi Turcia. Problema 

spinoasă constă în faptul că o 

posibilă rezolvare a 

dezechilibrelor regionale se poate 

baza pe un concept de securitate 

extinsă, care să vizeze integrarea 
                                                           
1
 Samuel Phillips HUNTINGTON: „Ciocnirea Civilizaţiilor”. 

2
 Șerban F. CIOCULESCU, Zona extinsă a Mării Negre – noua frontieră a Uniunii Europene, 

Cadran Politic. 
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regională, democratizarea, creşterea economică, redefinirea politicilor şi 

strategiilor privind Marea Neagră. Aici s-a deschis cutia Pandorei fiindcă 

dinamica politică a zonei Mării Negre este influenţată major de Federația 

Rusă, la care se mai adaugă Turcia şi posibil, în viitor, Ucraina. 

În ceea ce priveşte partida democrată, se poate constata o oarecare 

lipsă de dorinţă pentru o implicare masivă, prioritate mai mare fiind 

acordată sectorului militar decât celui politico-economic, precum şi o 

oarecare prudenţă pentru a nu supăra prea tare Moscova. 

 Realizarea democratizării regiunii şi progresul economic presupun 

prezenţa politică şi militară a UE şi NATO pentru un management eficient 

şi garantarea unui climat de securitate. 

 A fost o vreme în care aceste obiective se puteau realiza, când forţele 

ce se opuneau erau slabe, când credibilitatea de care se bucura SUA era la 

apogeu. În prezent situaţia este complet schimbată. Acţiunile SUA în 

Afganistan şi Irak, escaladarea periculoasă a tensiunilor cu Iranul, 

dislocarea de baze militare americane şi NATO tot mai aproape de graniţele 

Rusiei, politica de hegemonie liberală a ultimilor trei preşedinţi americani, 

toate acestea au erodat credibilitatea de lider mondial al SUA şi au permis 

readucerea în prezent a „realpolitik”. 

 Dacă adăugăm acestui tablou recentele tensiuni apărute între Rusia şi 

Turcia, generate de ciocnirile de interese în Siria şi Libia, avem imaginea 

completă a situaţiei de securitate a acestei regiuni centrate pe Marea 

Neagră. 

 Pe drept cuvânt, aceasta a devenit o provocare strategică pentru 

comunitatea transatlantică. 

 În ceea ce priveşte stabilitatea regională realizată prin propriile forţe, 

aceasta este mai curând o abordare teoretică fiindcă este greu de imaginat 

cum ar putea să se realizeze acest lucru. Pentru a genera bunăstare, 

redresare economică, securitate etc. trebuie voinţă politică, încredere, 

mijloace financiare, management, un climat social şi de securitate favorabil, 

adică tot ce nu există în această regiune. Implicarea organizaţiilor 

internaţionale (ONU, UE, FMI etc.)
3
 este absolut necesară pentru realizarea 

proiectelor de dezvoltare regională şi totodată ar fi o dovadă că nu sunt 

irelevante pentru progres, dezvoltare, promovarea valorilor democraţiei 

liberale, aşa cum consideră preşedintele SUA, Donald Trump. 

 Politica din ultimii 20 de ani a SUA, de hegemonie liberală, de 

schimbări de regim în ţări cu alte orientări politice, de război continuu, nu 

                                                           
3
 MOȘTOFLEI Constantin; DUȚU Petre, Studii de Securitate şi Apărare, vol.2 
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prea ne dă speranţe că ceva bun se poate întâmpla în lume şi implicit în 

zona Mării Negre. 

 Deocamdată, NATO va rămâne liderul stabilităţii euro-atlantice, 

apărarea colectivă constituind nucleul de care depinde securitatea spaţiului 

european, iar UE, dacă va promova în fapt, nu numai declarativ, principiile 

asumate, va putea fi un bun model de guvernare, cooperare şi prosperitate. 

 Dacă privim harta politică a Europei observăm că UE, ca structură 

politică şi economică, dar şi NATO, ca organizaţie de securitate, se opresc 

la graniţele cu Ucraina, R. Moldova, ţările fostului spaţiu iugoslav şi 

Caucaz. Aceasta nu însemnă că nu îşi exercită influenţa şi dincolo de 

această linie de despărţire sau că nu încearcă să influenţeze politic, 

economic şi militar ţările limitrofe, dar există o limită peste care nu doresc 

să treacă. Cred că poziţia Occidentului faţă de R. Moldova este edificatoare 

şi justifică afirmaţia anterioară. De altfel şi preşedintele SUA, Donal 

Trump, a fost destul de clar în această privinţă, chiar dacă nu a spus chiar 

aşa de direct. 

 Pentru Washington şi Bruxelles spaţiul pontic este departe de a fi 

unul stabil, care să poată contribui la securitatea, stabilitatea şi prosperitatea 

europeană. UE este o uniune comercială iar NATO este o structură militară, 

ambele au reguli şi obiective clare care le justifică existența. Claritatea, 

sprijinul neinteresat nu intră pe lista de priorităţi a niciuneia, în consecinţă o 

implicare prea mare în zona extinsă a Mării Negre le-ar slăbi. Mi se pare o 

judecată cât se poate de pragmatică, care se va schimba doar atunci când 

beneficiile economice şi militare vor fi mai mari decât riscurile. 

 După destrămarea Uniunii Sovietice a fost posibilă constituirea unor 

structuri de dialog precum consiliile NATO-Rusia, NATO-Ucraina care au 

dus la creşterea încrederii şi, mai ales, la un optimism moderat în ceea ce 

priveşte o posibilă cooperare pentru consolidarea climatului de pace. 

În prezent această situaţie este de domeniul trecutului. Confruntarea 

a luat locul dialogului, neîncrederea a luat locul negocierilor oneste, cursa 

înarmărilor a fost relansată, dezarmarea nucleară a fost abandonată, vechiul 

sistem internaţional se dezintegrează. Cu alte cuvinte, marile puteri se 

pregătesc de confruntare. Vectorii care impulsionează apariţia unei noi 

ordini mondială sunt discutabili: globalizarea nu a generat bunăstare ci i-a 

făcut pe cei bogaţi mai bogaţi şi pe cei săraci mai săraci; internaioalismul 

este impersonal şi din ce în ce mai contestat chiar în ţările care l-au 

promovat; naţionalismul a fost compromis şi supus unui atac sistematic, 

încât mă întreb dacă nu este vorba de o inginerie psihologică, menită să 

acopere adevărata cauză generatoare de război; populismul autoritar câştigă 

teren şi se transformă în iliberalism, inteligenţa artificială, robotica, au 
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potenţial enorm, pot genera progres, bunăstare dar şi schimbări majore în 

ceea ce priveşte existenţa umană. Filozoful şi istoricul israelian Yuval Noah 

Harari afirma în ultima sa carte „21de întrebări pentru secolul 21” că 

„homo deus va deveni stăpânul lui homo sapiens, deci o altă inegalitate 

socială chiar mai mare decât cea anterioară”. 

 Toate aceste tendințe le putem percepe deja, dar deocamdată sunt 

doar incipiente. Probabil că va trece mult timp până ce se vor cristaliza, se 

vor maturiza şi vor acţiona transformator în societate. 

 Pericolul cel mai mare constă în faptul că există posibilitatea ca 

homo sapiens să încerce grăbirea proceselor şi pentru aceasta va recurge la 

ce ştie cel mai bine să facă: război. 

 În ceea ce priveşte zona Mării Negre, extinse sau nu, urmând 

modelul istoric de până acum, perspectivele acesteia nu vor fi prea roz nici 

în condiţiile unei noi ordini mondiale. 

 

 Riscurile de securitate din bazinul extins al Mării Negre
4
 

 Prin intrarea României şi Bulgariei în Uniunea Europeană 

(01.01.2007) Marea Neagră a devenit frontiera de Sud-Est a UE, ceea ce 

înseamnă că stabilizarea acestei zone este o problemă comună. Pentru 

minimalizarea riscurilor şi ţinerea lor sub control este necesară voinţă 

politică, acţiune coordonată şi sprijin onest din partea guvernelor şi 

organizaţiilor democratice. Dar riscurile sunt diverse şi cu mare potenţial 

destabilizator, unele sunt istorice, altele sunt noi generate de transformările 

majore ce au loc la nivel regional şi global. Trecerea în revistă a 

principalelor surse de instabilitate ne poate da o imagine mai clară a 

diversităţii acestora: 

 - vecinătatea faţă de zone geografice caracterizate de conflicte 

etnice, religioase şi naţionale (Balcanii, Europa de Est şi Asia Centrală); 

 - existenţa unor culoare de migraţie a populaţiei dinspre Orientul 

Mijlociu şi Extremul Orient către Europa Centrală şi de Vest; 

 - dificultăţi, pentru guvernele ţărilor care doresc apropierea de 

civilizaţia occidentală, în conducerea procesului de democratizare politică 

şi implementare a principiilor economice liberale (Georgia, Armenia, 

Azerbaidjan, R. Moldova, Ucraina); 

 - posibilitatea ca zona circumscrisă Mării Negre să devină o ţintă 

pentru terorismul internaţional datorită apariţiei noilor baze militare 

                                                           
4
 Dr. Dan DUNGACIU, Geopolitica si securitate la Marea Neagra - opțiunile strategice ale 

României și Moldovei – Securitate și stabilitate în bazinul Mării Negre. 
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americane din România şi Bulgaria şi a conflictelor etnice din Turcia, 

Georgia, Armenia, Azerbaidjan; 

 - posibilitatea apariţiei unor conflicte religioase (islamismul câştigă 

tot mai mult teren în defavoarea confesiunilor creştine, fenomen vizibil 

inclusiv în Rusia); 

 - menţinerea aşa numitelor conflicte îngheţate ca urmare a strategiei 

adoptate de Rusia faţă de spaţiul controlat anterior de Uniunea Sovietică 

(Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno Karabah etc.); 

 - existenţa la periferia zonei extinse a Mării Negre a unor vecinătăţi 

periculoase - Turcia şi Iranul - ambele cu influenţă în spaţiile caucazian şi 

balcanic; 

 - lipsa unei legislaţii internaţionale clare şi eficiente care să fie 

recunoscută şi respectată de toţi actorii implicaţi, dar şi a organelor de 

monitorizare, prevenire şi cooperare regională; 

 - amploarea traficului de armament, droguri şi fiinţe umane; 

 - politica Rusiei faţă de această zonă pe care continuă să o considere 

ca făcând parte din sfera sa de influenţă politică, militară, economică. În 

pofida declaraţiilor liderilor de la Kremlin, Rusia nu este remediul 

conflictelor ce macină zona extinsă a Mării Negre, ci cauza lor. Rusia se 

simte ameninţată de apropierea continuă a forţelor NATO de graniţele sale 

şi este tot mai pregătită să riposteze prin toate mijloacele, de la cele clasice 

(intervenţie militară, încurajarea conflictelor şi a mişcărilor separatiste), 

până la cele moderne (atacuri cibernetice, influenţare psihologică). 

 

 Factorii generatori de riscuri şi ameninţări
5
 

 Poziţia strategică a Mării Negre, potenţialul economic impresionant 

ce aşteaptă să fie pus în valoare, imperativul de a bloca expansiunea Chinei 

pe acest culoar, au atras atenţia SUA şi UE asupra acestei regiuni. 

 România şi Bulgaria sprijină planurile NATO privind extinderea 

influenţei sale în Marea Neagră prin permiterea amplasării de baze militare 

pe teritoriul lor naţional (în Bulgaria: poligonul de la Novo Selo, Baza 

aeriană Bezmer, ambele situate la graniţa cu Turcia, aerodromul de la Graf 

Ignatievo, precum şi depozitul de la Aitos). Scopul declarat al bazelor 

militare americane sau NATO, amplasate în acest spaţiu este aceea de a 

contracara oportun şi eficient eventualele atacuri ce ar putea veni din zona 

Orientului Mijlociu, mai precis din Iran. Moscova este de altă părere. Până 

la urmă toate acţiunile întreprinse în această regiune au la bază calcule 

geopolitice, de securitate şi poziţionare militară avantajoasă, în vederea 

                                                           
5
 Emil HUREZEANU, Aventuri la Marea Neagră,Cotidianul România Liberă. 
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unei viitoare confruntări. Această concluzie este sprijinită de poziţiile 

divergente adoptate chiar de ţările membre ale Alianţei: România, Bulgaria 

şi Ucraina consideră că sub protecţia NATO Marea Neagră va fi mai sigură; 

Turcia ar dori să ţină forţele NATO cât mai departe de bazinul pontic şi să 

controleze autoritar acest spaţiu aşa cum făcea Imperiului Otoman
6
. 

Existenţa acestor interese opuse fac dificilă realizarea unei alianţe stabile şi 

de durată între actorii importanţi ce încearcă să domine acest spaţiu, ceea ce 

nu exclude ca în cazul existenţei unor interese comune sau a unui inamic 

comun să apară astfel de apropieri. Exemplul recent al războiului civil din 

Siria care a dus la alianţa dintre Rusia, Turcia şi Iran, în pofida faptului că 

toate aveau agende politice diferite, dar un inamic comun. Astfel de alianţe 

nu pot dura şi nici nu pot şterge amintirea secolelor de lupte, fapt dovedit de 

conflictele ce au apărut recent între Rusia şi Turcia şi Iran şi Turcia. 

 Revenind la spaţiul pontic, putem observa faptul că atât Turcia cât şi 

Rusia sunt iritate din următoarele motive: 

 - România şi Bulgaria sprijină iniţiativa americană de revizuire a 

Convenţiei de la Montreux, încheiată în 1936, care reglementează accesul şi 

timpul de rămânere a navelor militare în Marea Neagră. SUA consideră că 

aceste limitări contravin libertăţii de navigaţie şi îi îngrădesc libertatea de 

acţiune în acest spaţiu, în timp ce Turcia nu este dispusă să cedeze controlul 

asupra strâmtorilor din motive militare şi economice evidente; 

 - NATO dorea extinderea operaţiunii Active Endeavour din Marea 

Mediterană şi în Marea Neagră, dar a trebuit să cedeze această iniţiativă 

datorită opoziţiei Turciei; 

 - Ankara nu doreşte facilitarea accesului SUA în zonă pentru a nu 

pierde controlul asupra rutelor de transport către Europa a resurselor 

energetice; 

 - Ankara şi Moscova doresc păstrarea alianţei politice ruso-turce în 

bazinul Mării Negre pentru a-şi menţine supremaţia militară în regiune. 

Această poziţie afişată de Ankara, pe lângă alte multe măsuri de ieşire de 

sub tutela americană, au dus la răcirea relaţiilor cu Washington-ul. 

 Dintre statele riverane Mării Negre, Turcia este cea mai afectată de 

terorism. În acest complex de ameninţări asimetrice înscriindu-se 

resurgenţa fundamentalismului islamic, etno-separatismul kurd, 

ultranaţionalismul şi extremismul de stânga, precum și fundamentalismul. 

Deşi obiectivele vizate de terorişti au vizat în general industria turismului, 

nu sunt excluse atentate asupra facilităţilor energetice sau a rutelor de 

transport maritim. 

                                                           
6
 Constantin BARNA, Amenințări teroriste în Regiunea Mării Negre. 
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 Consolidarea poziţiei NATO la Marea Neagră, cu siguranţă duce la 

reducerea importanţei strategice a Turciei în cadrul Alianţei şi totodată 

măreşte presiunea SUA asupra sa. Rusia şi Turcia nu vor accepta de bună 

voie să-şi împartă controlul asupra Mării Negre cu nicio altă putere şi cu 

atât mai puţin cu SUA, fapt pentru care putem trage concluzia că cel puţin 

pe termen mediu nu vom asista la schimbări majore în ceea ce priveşte 

statutul său juridic. Aceasta nu însemnă că Rusia, Iranul, Turcia (cu 

precădere prin ameninţarea cu valuri de imigranţi), China, nu îşi vor 

intensifica acţiunile agresive în zona Mării Negre, Europa şi SUA. 

Spionajul, subversiunea, sabotajul, crima organizată, imigraţia ilegală, 

atacurile cibernetice; războiul psihologic; manipularea prin mass media şi 

mijloace de socializare se vor intensifica şi diversifica. 

 

 Concluzii  

 Într-o lume a proceselor globale, Marea Neagră va juca un rol major 

în istoria continentului european, în care are toate atuurile de a deveni o 

zonă de convergenţă a multor tendinţe politice apărute în ultimii ani ai 

secolului XX şi primii ani ai secolului XXI. 

 Regiunea Mării Negre şi zona sa extinsă reprezintă un izvor de 

bogăţie, care constituie miza capitală în cadrul intereselor statelor riverane, 

dar şi pentru cele din alte zone. Deocamdată nu există sau nu se doreşte 

formularea unei strategii pentru contracararea riscurilor. Această situaţie 

convine Moscovei. 

 Regiunea Mării Negre se va confrunta în continuare cu o serie de 

riscuri şi ameninţări generate atât de forţe exterioare zonei, cât şi de puterile 

regionale care vor folosi toate metodele – politice, economice şi militare – 

pentru a-şi promova interesele. Contracararea acestor ameninţări ar trebui 

să reprezinte unul dintre principalele obiective ale statelor din regiune. 

România are tot interesul ca această regiune să fie stabilă, prosperă, să 

promoveze valorile liberale şi democratice. Însă, tendinţa actuală a 

guvernelor ţărilor riverane este favorabilă mai curând iliberalismului decât 

liberalismului, iar acţiunile marilor puteri sunt autoritare şi au aspect de 

impunere. Situaţia României se potriveşte foarte bine cu o formulare a 

poetului Mircea Dinescu din perioada în care era politician: „România are 

prostul obicei de a se alia cu cel mai puternic împotriva celui mai slab, iar 

atunci când cel puternic este pe cale să câştige victoria, România trece cu 

mândrie de partea celui slab”. 

 Este de dorit şi ar fi benefic pentru zona extinsă a Mării Negre ca 

procesul de democratizare început în majoritatea ţărilor riverane să se 

continue şi să devină un factor important de progres. 
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 Internaţionalizarea procesului de securizare a regiunii este o sabie cu 

două tăişuri: poate aduce cooperare, dar şi confruntare. Perioada actuală 

este una de confruntare, înarmare, neîncredere, ameninţare şi de regândire a 

alianţelor. 
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INFLUENȚA RUSĂ ÎN SERBIA, MALIGNĂ SAU POZITIVĂ? 
 

Col. (r) Cedomir VOINOV 

 

 „Influența rusă” în Balcanii de Vest, și cu 

precădere în Serbia, trebuie analizată în mai multe 

dimensiuni: cultural-istorică, politică, economică, 

militară și de securitate. Indiferent de ce ar spune 

analiștii și politicienii din Occident, pentru actuala 

conducere politică și de stat de la Belgrad și 

pentru o mare parte a populației sârbe din Serbia 

și din Bosnia și Herțegovina (BiH) prezența și 

influența rusă în Balcanii de Vest sunt considerate 

pozitive, având ca efect prezervarea suveranității și 

a integrității teritoriale a R. Serbia și garantarea 

existenței Republicii Srpska. 

 

 Prezența și influența cultural-istorică și religioasă 

 În ansamblu, actuala percepție în Serbia privind prezența și influența 

Rusiei în istoria și cultura Serbiei și a spațiilor locuite de sârbi în Imperiul 

Otoman și Imperiul Habsburgic este pozitivă. La aceasta contribuie 

semnificativ, ce-i drept, „orientarea” dată de actuala conducere de stat de la 

Belgrad. 

 În prezent, un singur moment din istoria relațiilor bilaterale sârbo-

ruse are valoare negativă și se referă la „trădarea” fostului președinte rus 

Boris Elțin, care nu a acționat pentru oprirea intervenției militare a NATO 

împotriva R.F. Iugoslavia din perioada martie-mai 1999, respectiv nu a 

facilitat obținerea de către statul iugoslav a unor sisteme performante de 

apărare antiaeriană (AA), cum ar fi sistemele de rachete AA S-300. 

 Mai mulți analiști folosesc termenul „soft-power” pentru a explica 

metodele și procedeele Moscovei folosite în relația cu Belgradul și 

populația sârbă din fostul spațiu iugoslav și susțin că acesta are la bază 

tocmai ideea de apartenență la o cultură și o mentalitate slavă și ortodoxă. 

 Între aceste elemente de „soft-power” sunt considerate: sprijinul 

Moscovei și al Bisericii Ortodoxe Ruse pentru finalizarea construcției 

Catedralei Sf. Sava din Belgrad (prin donația unui mozaic impresionant), ca 

și același sprijin pentru Biserica Ortodoxă Sârbă în disputele acesteia cu 

Biserica Ortodoxă Macedoneană (nerecunoscută canonic) și, mai nou, cu 

statul muntenegrean și Biserica Ortodoxă Muntenegreană (nerecunoscută 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL V/nUMĂRUL 9 • aprilie 2020 

ADMRR „aL.I. CUZa”  37 

 

canonic). Cu sprijinul personal al președintelui rus Vladimir Putin, în 2017 

s-a finalizat montarea de către artiști și meșteri ruși și sârbi (sub conducerea 

artistului rus, Nikolai Muhin) a unui mozaic impresionant („Înălțarea lui 

Isus”, 1.248 m
2
) pentru cupola interioară a Catedralei Sf. Sava. Partea rusă 

a finanțat și mozaicul pentru zona altarului, iar acțiunea s-a încheiat în 

2019, an simbolic, când biserica sârbă celebra 800 de ani de la înființare ca 

biserică autocefală. Suprafața totală a „mozaicului rus” este de circa 2.000 

m
2
. Merită subliniat că este 

vorba despre donații ale 

„Gazprom”, numai pentru 

mozaicul cupolei compania 

alocând circa patru milioane 

de euro. Catedrala a fost 

vizitată de președintele V. 

Putin, care a fost însoțit de 

președintele sârb, 

Aleksandar Vučić și 

patriarhul sârb Irinej 

Gavrilović, în ianuarie 2019.  

 La rândul său, 

Biserica Ortodoxă Sârbă, 

deși nu sprijină direct 

Biserica Ortodoxă Rusă în 

disputa din Ucraina (privind înființarea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei), prin 

pozițiile adoptate, practic, Patriarhia de la Belgrad susține pozițiile 

Patriarhiei de la Moscova. Biserica sârbă nu recunoaște tomosul de 

autocefalie pentru noua biserică din Ucraina și se află în continuare în 

comuniune liturgică cu Biserica Ortodoxă ucraineană - Patriarhia 

Moscovei. 

 O altă acțiune care are ca efect creșterea prestigiului Rusiei în Serbia 

se leagă de returnarea din Rusia a unei file lipsă dintr-o carte prețioasă 

pentru cultura sârbă (pagina 166 din Evanghelia lui Miroslav, cel mai vechi 

manuscris chirilic, din secolul al XII-lea, înscris în biblioteca UNESCO), 

păstrată două secole într-un muzeu din Sankt Petersburg. Printr-un acord 

semnat cu partea rusă (pe timpul vizitei în Serbia a premierului Dmitri 

Medvedev, în octombrie 2019), Serbia va ceda Rusiei șapte tablouri ale 

cunoscutului pictor rus Nikolai Rerih (Rerikh/Roerich), care sunt păstrate în 

prezent la Muzeul Național din Belgrad. Procesul de predare-primire a fost 

întârziat din cauza procedurii dificile din Rusia, unde Duma de Stat trebuie 

să valideze acordul interguvernamental dintre Belgrad și Moscova. 

 
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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 Dimensiunea politică a prezenței și influenței ruse în Serbia  
 Cei mai mulți analiști politici sunt de acord cu aprecierea că se 

înregistrează o evidentă dependență politică a Serbiei față de Rusia, iar 

aceasta își are originea în „dosarul Kosovo”, respectiv în sprijinul Moscovei 

pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Serbiei, care se manifestă, în 

principal, prin blocarea accesului „Republicii Kosovo” la ONU. Rusia 

reușește acest lucru prin avertizarea că ar face uz de dreptul său de veto în 

Consiliul de Securitate, precum și prin acțiunile de lobby în diverse 

organisme internaționale (inclusiv 

ale ONU) împotriva aderării 

„Kosovo” la acestea și votând 

efectiv împotriva aderării 

(UNESCO, Interpol). 

 În același plan se înscrie şi 

refuzul părții ruse de a accepta 

discutarea în Consiliul de 

Securitate a încetării mandatului 

UNMIK. Totodată, Rusia susține 

și dezbaterea în continuare a 

rapoartelor șefului UNMIK în 

Consiliul de Securitate al ONU. Atât timp cât este în vigoare Rezoluția 

1244/1999 a Consiliului de Securitate al ONU și atât timp cât funcționează 

UNMIK, „Kosovo” nu poate fi stat independent cu adevărat. 

 Pe acest fond, Serbia și Rusia au semnat (2013) o declarație de 

parteneriat strategic, care este considerată cadrul juridic și politic pentru 

dezvoltarea și intensificarea relațiilor bilaterale în toate domeniile. În plan 

politic, efectele declarației se văd în contactele frecvente la cel mai înalt 

nivel, de președinți, premieri, președinți ai parlamentelor și în schimburile 

de delegații interguvernamentale care participă la reuniunile comitetelor de 

cooperare în diverse domenii (frecvent, la nivel de miniștri). 

 Poate tot aici ar trebui să fie menţionată și participarea înalților 

demnitari sârbi (președinte, miniștri) la ceremoniile de celebrare a Victoriei 

împotriva Fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial, organizate la 

Moscova, în condițiile în care nu participă delegații occidentale la nivel 

înalt, ca urmare a sancțiunilor impuse F. Ruse în urma anexării Crimeei și a 

rolului avut în susținerea separatiștilor din regiunea ucraineană Donbas 

(„R.P.Lugansk” și „R.P.Donețk”). O astfel de participare este așteptată la 

Moscova și pentru data de 09.05.2020 la care ar urma să participe 

președintele A. Vučić, ministrul apărării Aleksandar Vulin și un detașament 

 
Vasili Nebenzia, ONU, 07.02.2019 

https://russiaun.ru/en/news/kosovo070219 
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al Armatei Serbiei (format, cel mai probabil, din 75 de militari), dată care să 

simbolizeze cea de-a 75-aniversare a Victoriei. 

 În tot acest timp, Belgradul repetă Uniunii Europene (UE) că nu se 

va alătura sancțiunilor și că își va armoniza politica externă cu cea a 

Uniunii doar în ajunul aderării efective la UE. Aceasta este, totodată, o 

„pârghie de presiune” a Serbiei față de UE, pentru accelerarea procesului de 

aderare și, nu în ultimul rând, pentru fixarea unui calendar credibil și 

transparent în acest sens. 

 Rusia a mai „îndatorat” o dată Serbia în iulie 2015, când a blocat în 

Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unei rezoluții (britanice) care să 

condamne „genocidul de la Srebrenica” (BiH), din iulie 1995. Trebuie 

subliniat faptul că Serbia și sârbii din BiH acceptă că la Srebrenica s-au 

comis atrocități și crime de război de către etnici sârbi, dar respinge ferm 

intenția de genocid, iar oficialii de stat din Serbia nu folosesc acest termen 

pentru a califica evenimentele din iulie 1995. Mai mult, partea sârbă susține 

că sunt documente declasificate recent care aruncă o cu totul altă lumină 

asupra acelor evenimente și ar demonstra lipsa oricărei intenții a oficialilor 

sârbi din Serbia sau din BiH de a comite vreo crimă de război și cu atât mai 

puțin un genocid. În legătură cu Srebrenica, partea sârbă a atras permanent 

atenția asupra a două lucruri: că evenimentele trebuie analizate în contextul 

întregului război civil (care să includă și crimele de război comise în zonă 

de „partea boșniacă”, mai ales de către formațiunile conduse de Naser 

Orić), precum și că „partea boșniacă” manipulează atât cursul real al 

evenimentelor din iulie 1995, cât și numărul real de victime boșniace. În 

plus, partea sârbă acuză partea boșniacă de lipsă de voință pentru 

investigarea și soluționarea în instanță a tentativei de asasinat din iulie 2015 

a lui A. Vučić, premier al Serbiei la acea dată, cu ocazia vizitei oficiale la 

Complexul Memorial de la Potočari/Srebrenica. 

 

 Energia și economia consolidează frăția istorică sârbo-rusă 
 Istoria demonstrează elocvent că relații politice trebuie susținute de 

relații economice și comerciale solide, iar cazul relațiilor sârbo-ruse 

confirmă regula. Cei mai mulți analiști (inclusiv din Serbia) susțin că pentru 

a-și garanta susținerea Moscovei în „dosarul Kosovo”, Belgradul a făcut o 

serie de concesii în domeniul economic. Practic, Serbia a acceptat 

privatizarea sectorului său energetic în baza unui acord bilateral cu 

Moscova și riscând sancțiuni din partea UE. 
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 Astfel, în baza unui 

astfel de acord-cadru (ianuarie 

2008), Serbia a vândut 

(decembrie 2008) către 

„Gazprom” („Gazpromneft”) 

pachetul majoritar al 

companiei naționale de petrol 

și gaze, Naftna Industrija 

Srbije (NIS), prin negociere 

directă. Pe același fond, 

Moscova „garanta” construcția 

prin Serbia a gazoductului 

„South Stream” și construcția și extinderea unui depozit subteran de gaze la 

Banatski Dvor (Vojvodina, în apropiere de granița cu România). 

 UE a criticat proiectul gazoductului și a evidențiat că acesta nu 

respectă reglementările comunitare în domeniu, în condițiile în care state 

membre ale UE sau candidate erau parte a proiectului. „Veriga slabă” a fost 

Bulgaria, care a amânat lucrările, iar pe acest fond, în decembrie 2014, 

președintele rus V. Putin a anunțat anularea de către F. Rusă a construcției 

gazoductului. Ulterior, Serbia a susținut orice demers vizând reluarea 

proiectului „South Stream” și, pe acest fond, a anunțat participarea la 

proiectul ruso-turc „TurkStream”, inițiat tot în 2014. Practic, pe teritoriul 

Serbiei „TurkStream” va avea (aproape) același traseu ca „South Stream”. 

Mai mult, de proiect se ocupă aceeași companie mixtă ruso-sârbă care a 

gestionat proiectul „South Stream”, doar că aceasta a fost rebotezată. De 

această dată, însă, ar lipsi ramificaţia către Croația şi nici nu sunt date clare 

privind realizarea conexiunilor către Republica Srpska din BiH sau 

Macedonia de Nord. 

 În ianuarie 2020, președintele sârb A.Vučić a participat la 

inaugurarea gazoductului „TurkStream”, alături de președinții rus și turc și 

premierul bulgar. În decembrie 2019 partea sârbă a finalizat montarea țevii 

gazoductului pe teritoriul Serbiei, de la granița cu Bulgaria la granița cu 

Ungaria și în prezent se lucrează la stațiile de pompare-compresare. Se va 

realiza și o conexiune a noului gazoduct cu depozitul subteran de gaze de la 

Banatski Dvor. 

 Secretariatul Comunității Energetice al UE critică, însă, Serbia că 

nici noul gazoduct nu respectă prevederile celui de-al „Treilea pachet 

energetic” și nu asigură competiția pe piața gazelor. Mai mult, Belgradul 

este criticat pentru că nu a separat activitatea de transport a gazelor în 

Serbia de cea de distribuție (asigurate de către compania națională 

 
V.Putin, V.Koštunica, B.Tadić, ianuarie 2008, Kremlin 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/43702 
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„Srbijagas”). La aceste critici, Belgradul a răspuns că s-a asigurat o 

cantitate de gaze pentru terți transportatori. 

 Moscova a acordat Belgradului (2013) un credit pentru dezvoltarea 

infrastructurii feroviare (de circa 800 milioane USD). Principalele critici la 

adresa acestui credit s-au referit la lipsa de transparență (a părții ruse) 

privind finanțarea proiectelor și, mai ales, privind alegerea companiilor sub-

contractoare în teren. Din partea rusă, RJD (căile ferate ruse), prin filiala sa 

externă este responsabilă pentru realizarea creditului. O altă critică se referă 

la exceptarea companiilor care livrează bunuri și servicii în baza acestui 

acord de la plata unor taxe și impozite (TVA, taxe vamale). 

 Pe piața din Serbia au pătruns două bănci rusești. Cea mai mare este 

Banca de Comerț Exterior (VTB), care a achiziționat în 2013 filiala din 

Serbia a băncii „Moskovska Banka a.d.”. Aceasta au avut un portofoliu 

relativ redus, ca urmare în 2018 VTB a fost vândută unui grup de investitori 

sârbi. Ce-i drept, grupul care a cumpărat VTB a fost înființat de către un om 

de afaceri rus (Andrei Șliahovoi). La momentul vânzării către grupul de 

investitori, banca VTB Srbija, prezentă pe piața sârbă de profil din 2008, 

avea 72 de angajați și două filiale (la Belgrad și la Novi Sad), iar în primele 

șase luni din 2018 realizase un profit de 60,5 milioane dinari (la 

01.03.2020, 1 euro = circa 117,5 dinari), iar activele băncii erau de 13,4 

miliarde dinari. 

 Cea de a doua bancă, care a şi rămas pe piaţa bancară din Serbia este 

„Sberbank” (președinte al Comitetului executiv fiind Mariana Vasilescu, iar 

un fost ministru sârb de finanțe, Mlađan Dinkić, este membru al 

Comitetului director).  

 Poate că merită subliniat că Rusia nu a fost interesată să participe la 

alegerea unui partener strategic pentru cea mai mare bancă sârbă: Banca 

Comercială (procesul este în curs de finalizare în 2020, partenerul strategic 

fiind Nova Ljubljanska Banka/NLB, din Slovenia). 

 Un proiect important al industriei sârbe de apărare, transportorul 

blindat „Lazar”, aflat la cea de-a treia variantă, „Lazar 3”, nu a suscitat 

interesul părții ruse pentru eventuala producție în comun și plasarea 

acestuia pe terțe piețe. După faza în care era anunțată cu mult optimism 

producţia acestui transportor, lucrurile s-au mai calmat până la risipirea 

completă a speranţelor de către președintele Serbiei, A. Vučić, care a 

declarat, răspicat, că nu există astfel de proiecte. 
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 Un pas important în dezvoltarea 

schimburilor comerciale ale Serbiei cu 

Rusia și cu statele Uniunii Economice 

Eurasiatice (UEEA: Rusia, Belarus, 

Kazahstan, Armenia, Kârgâzstan) a 

fost realizat prin semnarea de către 

premierul Serbiei, Ana Brnabić, a unui 

acord de comerț, în octombrie 2019. 

Prin acesta, partea sârbă creștea 

numărul de produse care pot fi plasate 

pe piața UEEA fără taxe vamale, ca și 

cantitățile de produse pentru care erau stabilite „cote”. În pofida mai multor 

promisiuni anterioare și multor negocieri, Serbia nu a obținut dreptul de a 

plasa fără taxe vamale pe piața UEEA a autoturismelor „Fiat”, construite la 

fabrica din Kragujevac (FCA Kragujevac). Principalul obstacol ar fi 

numărul prea mare de piese de import, în comparație cu piesele și 

ansamblele produse în Serbia (astfel că autoturismul „Fiat” nu îndeplineşte 

condițiile pentru a fi considerate produs sârbesc). În acest context, oficialii 

sârbi au subliniat că nu este vorba despre aderarea Serbiei la UEEA, ci doar 

de un acord de comerț cu această organizație. Astfel au fost respinse şi 

învinuirile venite de la Bruxelles potrivit cărora acordul ar fi în contradicție 

cu statutul de stat candidat pentru aderarea la UE. Ca urmare, acordul va fi 

revizuit sau anulat (doar) înainte de aderarea efectivă a Serbiei la UE. 

 Pe de altă parte, din 2014, de la instituirea de sancțiuni internaționale 

(occidentale) împotriva F. Ruse, Serbia a crescut în fiecare an și a 

diversificat oferta de produse agroalimentare plasate pe piața rusă. Analiștii 

apreciază că Serbia nu este capabilă de o mai bună organizare care să-i 

permită plasarea de cantități și mai mari de astfel de produse. Din când în 

când, unele produse sunt suspendate de la export, fie ca urmare a unor 

abuzuri ale exportatorilor sârbi (reambalarea și plasarea ca produse sârbești 

a unor mărfuri produse în afara Serbiei sau plasarea de produse neconforme 

cu standardele ruse de calitate), fie ca urmare a nearmonizării oportune a 

criteriilor de inspecție fitosanitară. 

 

 Relațiile militare sârbo-ruse deranjează Occidentul, dar 

consolidează Serbia 

 Direcția și amploarea relațiilor sârbo-ruse în domeniul apărării sunt 

date de „declarația de parteneriat strategic” semnată în 2013 de președinții 

Tomislav Nikolić și V. Putin și cuprind o gamă largă de domenii: politico-

militar, tehnico-militar, militar etc.  

 
Acordul cu UEEA, 25.10.2019, 

https://www.blic.rs/vesti/politika/da-li-ce-

sporazum-sa-rusijom-usporiti-put-ka-eu-

sta-srbiji-donosi-saradnja-sa/ne8dc0p  
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 Cooperarea politico-militar cuprinde vizitele miniștrilor apărării, 

participarea ministrului sârb la Conferința de Securitate de la Moscova şi 

alinierea punctelor de vedere în cadrul unor activităţi internaţionale cum 

este de exemplu Conferința de Securitate de la Beijing.  

 Domeniul tehnico-militar se referă la vânzarea de către F. Rusă a 

unor categorii de tehnică militară și sisteme de armamente părții sârbe, ca și 

la donații ruse de tehnică militară, partea sârbă urmând să suporte costurile 

de reparații și modernizare. 

 În decembrie 2016, F. Rusă a donat Serbiei șase avioane MiG-29 (în 

diverse variante), cinci dintre acestea fiind apoi reparate și modernizate 

ușor la Uzina de Aviație „Moma Stanojlović” din Batajnica (Belgrad), de 

către experți ruși și angajații uzinei sârbe. Cel de-al șaselea avion a fost 

trimis la reparații în F. Rusă la o zi după efectuarea formalităților vamale și 

de recepție a donației. 

 Dacă partea sârbă a prezentat date generale privind reparațiile și o 

primă fază a „modernizării”, în schimb au fost vehiculate date foarte puține 

privind ultima fază de modernizare (modernizarea propriu-zisă). Belgradul 

a motivat această situație prin clauzele impuse de F. Rusă. Se estimează că 

partea sârbă ar dori transformarea avioanelor MiG-29 în avioane multirol, 

prin modernizarea radarelor, sistemelor de navigație, sistemelor de 

armamente, părţii electronice și echiparea avioanelor cu rachete 

performante, atât aer-sol, cât și aer-aer, astfel ca acestea să poată executa 

sarcini de bombardament, luptă aeriană și poliție aeriană. Potrivit unor date, 

faza de modernizare este în curs. 

 Odată cu donația de avioane, F. Rusă a anunțat și o donație de 30 de 

vehicule blindate de cercetare BRDM-2 și 30 de tancuri T-72. Ca și în cazul 

donației de avioane, se manifestă și aici lipsa de transparență, declarațiile 

unor oficiali provocând chiar confuzie în legătură cu gradul de modernizare 

și cine suportă costurile de modernizare a blindatelor. Până la această dată 

au fost livrate doar 10 vehicule BRDM-2MS (în vara anului 2019). Pe acest 

fond, în armata sârbă s-a înființat Batalionul blindat de cercetare, 

subordonat direct Comandamentului Forțelor Terestre de la Niš (momentan 

fiind activă doar o companie, înzestrată cu 10 transportoare blindate de 

cercetare). Unii analiști susțin că restul de 20 de vehicule BRDM-2MS ar 

trebui livrate Belgradului în anul 2020. 

 Până în prezent nu a fost livrat niciun tanc. Un tanc T-72MS 

(modernizat) aparținând FA ruse a participat la parada militară de la Niš 

(mai 2019), de celebrare a Zilei Victoriei în cel de-Al Doilea Război 

Mondial. 
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 În anul 2019, F. Rusă a livrat Serbiei trei elicoptere de transport și de 

luptă Mi-17V-5 (octombrie) și patru elicoptere de asalt Mi-35M 

(decembrie), toate noi. În 2016, F. Rusă livrase Belgradului două elicoptere 

Mi-17V-5, pentru înlocuirea în 

regim de urgență a unui 

elicopter Mi-17 prăbușit în 

timpul unei misiuni de 

evacuare medicală. Spre 

deosebire de aparatele 

cumpărate în anul 2016, noile 

elicoptere Mi-17V-5 cumpărate 

în 2019 sunt pregătite pentru 

montarea de sisteme de 

armamente și dispun de blindaj, 

astfel că pot fi folosite nu doar pentru misiuni de transport, ci și de luptă. 

Este în plan modificarea în același sens și a celorlalte două elicoptere Mi-

17V-5. 

 Elicopterele Mi-17V-5 au intrat în înzestrarea Escadrilei 800 

elicoptere mixtă „Pegas” („Pegazi”) din Batajnica (din Brigada 204 Aviație 

Batajnica), iar elicopterele Mi-35M, în înzestrarea Escadrilei 714 elicoptere 

de luptă împotriva blindatelor „Umbrele” („Senke”) Lađevci Kraljevo din 

Brigada 98 Aviație Lađevci. 

 În ultima parte a lunii februarie și în prima parte a lunii martie 2020, 

F. Rusă a livrat Serbiei o baterie de sisteme hibride, de rachete și artilerie 

AA, „Panțir-S1E”. Livrarea s-a efectuat cu un avion Antonov An-124 

„Ruslan” al Forțelor Aero-Cosmice ale F. Ruse, cel mai probabil, în patru 

tranșe (posibil, prin spațiul aerian al Bulgariei). 

 Confirmarea oficială a achiziției a venit octombrie 2019 de la 

președintele țării, A.Vučić, care a subliniat că sistemele „Panțir” au fost 

plătite și se așteaptă livrarea lor în 

curând. Opinia publică sârbă nu 

cunoaște care este prețul exact al 

achiziției și nici dacă și când ar 

putea urma achiziții similare. 

 Cel mai probabil, bateria va 

intra în înzestrarea Brigăzii 250 

Rachete AA Belgrad (în organica 

unuia din cele două divizioane, 

având ca sarcină apărarea 

Belgradului, Divizionul 1 Zuce 

 
„Scutul slav în Serbia”, octombrie 2019, 

http://www.mod.gov.rs/multimedia/image/2019/ 

Oktobar/26/14636/ban_7326_1572094250.JPG 

 

 
Elicopter Mi-35 al F.Aer. sârbe 

http://www.vs.rs/sr_lat/o-vojsci/naoruzanje/avijacija 
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sau Divizionul 2 Jakovo, ambele înzestrate cu sisteme de rachete sol-aer de 

tipul „Neva 125”). 

 Domeniul colaborării militare se referă la instruire în comun și 

exerciții militare, ca și la activități combinate, atât în Serbia, cât și în F. 

Rusă. 

 Principalele activități de instruire în comun sunt: 

 - Exercițiul „Frăția Aviatorilor din Rusia și Serbia” (BARS), la care 

participă piloți de elicoptere (Mi-8/Mi-17) și de avion (MiG-29). Se execută 

alternativ, în Serbia și Rusia. În 2020, exercițiul ar trebui să se execute în 

Serbia. 

 - instruirea personalului sârb pentru exploatarea noilor vehicule 

blindate BRDM-2MS; 

 - instruirea piloților sârbi pentru întrebuințarea elicopterelor Mi-

35M; 

 - Exercițiul Regiunii 

Militare Vest din F. Rusă, la 

care participă o subunitate (de 

infanterie) a Armatei sârbe; 

 - Exercițiul trilateral 

sârbo-ruso-bielorus „Frăția 

Slavă”, care se execută anual, 

alternativ în cele trei state. 

Rusia participă cu trupe de 

parașutiști, iar Serbia și Belarus 

cu forțe pentru operații speciale. 

În 2019 exercițiul s-a executat 

în Serbia, iar în 2020 ar trebui 

să se execute în Belarus. 

 - Exercițiul bilateral de apărare antiaeriană „Scutul Slav 2019”. A 

fost prima dată când s-a executat un astfel de exercițiu, în condiții de lipsă 

totală de transparență. Acesta s-a executat în două faze. Prima fază a 

presupus o perioadă de instruire teoretică și certificare pentru operatorii 

sârbi pentru lucrul cu sisteme de rachete S-400 „Triumf” și cu sistemele 

hibride de artilerie și rachete AA „Panțir-S1”, pe teritoriul F. Ruse, urmată 

de participarea acestor operatori certificați la un exercițiu AA al trupelor 

ruse. Faza a doua a constat în dislocarea câtorva sisteme S-400 „Triumf” și 

„Panțir-S1” rusești în Serbia și executarea în comun a unui exercițiu în 

poligonul „Pasuljanske livade” (de lângă Ćuprija) și pe aerodromul militar 

belgrădean. 

 
Exercițiu în RM Vest din F.Rusă, septembrie 2019 
http://www.mod.gov.rs/cir/14371/zavrsena-vojna-vezba- 

zapadnog-vojnog-okruga-ruske-federacije-14371 
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 Mass-media sârbă și o parte a populației au fost entuziasmate de 

dislocarea acestor sisteme în Serbia și au sperat că acestea vor rămâne în 

Serbia, fie ca achiziție, fie ca donație. Acest lucru nu s-a întâmplat, 

sistemele fiind transportate în F. Rusă la încheierea exercițiului. 

 Simultan cu cooperarea militară sârbo-rusă s-a dezvoltat și 

cooperarea trilaterală, sârbo-ruso-bielorusă, concretizată prin exerciții 

comune, executate alternativ în fiecare din cele trei țări, cu numele de cod 

„Frăția Slavă” (exercițiu de forțe pentru operații speciale). 

 În paralel, s-a dezvoltat colaborarea sârbo-bielorusă în domeniul 

apărării, cu accent pe: vizite la nivel înalt; cooperare tehnico-militară; vizite 

și schimb de experiență cu diverse instituții (universități de apărare, sisteme 

de bugetare etc.). Ca urmare a cursului ascendent al acestei colaborări, 

părțile au deschis birouri ale atașatului apărării (BAAp) în cele două 

capitale. La inaugurarea BAAp sârb la Minsk (august 2018) au participat 

ministrul sârb al Apărării și directorul Agenției de Informații Militare din 

Serbia (VOA). 

 Cele mai importante proiecte sârbo-bieloruse în domeniul tehnico-

militar se referă la repararea și modernizarea în Belarus (la Baranovici, la 

Uzina 558 de Reparații de Aviație) a patru avioane MiG-29, donate de 

Belarus Serbiei în Februarie 2019, partea sârbă suportând costurile 

reparațiilor și ale modernizării. 

 Întârzie sau au fost suspendate alte proiecte sârbo-bieloruse de 

dezvoltare și de producție în comun a unor categorii de tehnică, sisteme de 

armament și echipamente militare. De asemenea, nu se mai vorbește deloc 

de achiziția de către Serbia a unor sisteme de rachete AA din Belarus (la un 

moment dat era vorba despre sisteme „BUK” modernizate sau chiar de 

sisteme „S-300” din excedentul acestei țări). 

 

 Sârbii din Bosnia și Herțegovina 
 Sârbii din BiH ocupă un loc și joacă un rol cu totul deosebit în 

ecuația relațiilor sârbo-ruse. Lider incontestabil în promovarea acestor 

relații este Milorad Dodik, fost președinte și premier al R. Srpska, 

președinte al celui mai mare partid al sârbilor din BiH, Alianța Social-

Democraților Independenți și, în prezent, reprezentantul R. Srpska în 

Președinția BiH („rotativă”, formată din trei membri). 

 Este indubitabil că F. Rusă susține existența și competențele R. 

Srpska în conformitate cu prevederile Acordurilor de Pace de la Dayton-

Paris (DPPA) și votează permanent în Consiliul de implementare a păcii în 

BiH (PIC) în conformitate cu interesele R. Srpska. 
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 M. Dodik și alți oficiali de stat și de partid aparținând comunității 

sârbe din BiH, efectuează frecvent vizite oficiale și private în F. Rusă și 

promovează dezvoltarea relațiilor bilaterale ale R. Srpska (entității sârbe), 

fie cu F. Rusă în ansamblu, fie cu regiuni și orașe din F. Rusă). De altfel, 

investițiile ruse s-au concentrat pe teritoriul acestei entități. În legătură cu 

Federația BiH, s-au vehiculat opinii privind susținerea la un moment dat a 

intereselor ruse de către unii lideri croați, în frunte cu Dragan Čović (în 

cazul combinatului de aluminiu de la Mostar). 

 Principalele investiții ruse în BiH (R.Srpska) sunt Rafinăria de Petrol 

Brod, Rafinăria de Ulei Modriča, lanțul de stații de carburant Nestro, câteva 

hidrocentrale. O mare investiție trebuia să fie o ramură a gazoductului 

„South Stream” și la un moment dat s-au vehiculat planuri ambițioase 

pentru furnizarea de gaze în Banjaluka și în alte orașe din R.Srpska. Pe 

teritoriul Federației BiH a intrat banca rusă Sberbank (ca parte a achizițiilor 

din regiune „la pachet”, prin cumpărarea „Volksbank” în 2013). 

 R. Srpska a demarat o colaborare cu F. Rusă în domeniul securității, 

dar nu și în domeniul apărării, deoarece entitățile din BiH nu au competențe 

în acest domeniu. 

A atras o atenţie deosebită colaborarea între organizațiile de veterani 

sau de cinstire a tradițiilor militare (comune), respectiv înființarea de 

subunități „căzăcești” în regiune (Serbia, Muntenegru), inclusiv în BiH. 

 Pe acest fond, M. Dodik a efectuat mai multe vizite la Moscova, 

fiind astfel încurajat să organizeze referendumul privind Ziua Națională a 

R. Srpska, în condițiile în care PIC, Oficiul Înaltului Reprezentant din BiH 

(OHR) și majoritatea statelor membre ale NATO și UE au considerat că 

acest referendum este ilegal, deoarece se încalcă o hotărâre a Curții 

Constituționale a BiH. 

 Practic, când Belgradul nu a putut să ia în mod deschis apărarea unor 

interese ale R. Srpska, M. Dodik a căutat (și a obținut) acest sprijin la 

Moscova. De altfel, M. Dodik participă regulat la vizitele în Serbia ale 

înalților demnitari ruși (V. Putin, D. Medvedev). 

 

 În concluzie... 
 Relațiile sârbo-ruse par să fie o poveste „win-win”: fiecare din cele 

două părți are o serie de avantaje.Pe de-o parte, Moscova își realizează 

interesele geostrategice: blocarea extinderii NATO (cel puțin în Serbia și 

BiH), crearea unui „cap de pod” în perspectiva aderării la UE a Serbiei și 

BiH și, nu în ultimul rând, divizarea blocului comunitar și al statelor 

candidate, prin neaderarea Serbiei (și a BiH) la sancțiunile împotriva 

Moscovei. Un alt obiectiv atins de Moscova este obținerea de resurse 
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financiare semnificative prin donarea de tehnică și sisteme de armament de 

care ea nu mai are nevoie, dar care sunt modernizate pe banii Belgradului 

(cum este cazul celor șase avioane MiG-29), precum și prin vânzarea de 

tehnică nouă (elicoptere Mi-35M și Mi-17V-5 sau sisteme „Panțir-S1”). 

 De cealaltă parte, Serbia își menține pe hârtie suveranitatea și 

integritatea teritorială, în legătură cu „dosarul Kosovo”, își consolidează 

resursele energetice (ce-i drept, crescând dependența față de Rusia), ca și 

statutul de „neutralitate militară”. La rândul lor, sârbii din BiH sunt 

încredințați că sprijinul rus îi ajută să se opună hotărârilor Curții 

Constituționale a BiH și ale OHR care afectează competențele R. Srpska și 

prevederile DPPA. 

 Poate că merită subliniat, ca o concluzie vitală, că Moscova nu face 

cadouri. Practic, în toate „dosarele” comune cu Serbia, unde a oferit sprijin 

părții sârbe, Rusia a obținut, la rândul său, beneficii. Ca urmare a actualei 

orientări politice, mass-media din Serbia a pus accentul pe aspectele 

pozitive, lăsând în planul al doilea sau chiar evitând să menționeze 

aspectele negative. 

 În sprijinul acestei evaluări menționăm: 

 - în schimbul paginii 166 a Evangheliei lui Miroslav, Serbia va oferi 

Rusiei șapte tablouri aflate în posesia Muzeului Național din Belgrad; 

 - în schimbul sprijinului bisericii ruse pentru biserica sârbă în 

disputele cu părțile macedoneană și muntenegreană, biserica sârbă va 

continua să promoveze o poziție ce apără practic interesele Patriarhiei de la 

Moscova în disputa cu biserica ortodoxă din Ucraina; 

 - în domeniul colaborării tehnico-militare, Moscova a avut de 

câștigat din modernizarea avioanelor MiG-29 și din vânzarea de 

echipamente militare noi (elicoptere Mi-35 și Mi-17V-5 și sisteme AA 

„Panțir”); 

 - creditul rus pentru căile ferate sârbe a fost folosit pentru achiziția 

de locomotive din Rusia și modernizarea mai multor sectoare de cale ferată 

din Serbia, dar cu participarea de firme rusești la proiecte (prin secțiunea 

externă a RJD). Mai mult, astfel s-au creat condiții pentru participarea RJD 

la construcția căii ferate de mare viteză Belgrad - Novi Sad - Budapesta 

(investiție chineză); 

 - construcția și tranzitul de gaze prin gazoductul „TurkStream” sunt 

gestionate de o firmă mixtă ruso-sârbă, unde partea rusă deține acțiunea de 

aur. În același domeniu, al gazelor, extinderea capacității depozitului 

subteran de la Banatski Dvor s-a făcut de către „Gazprom Nis” (unde partea 

rusă deține majoritatea acțiunilor) și „Srbijagas”. Este de așteptat ca și 
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construcția noului depozit subteran de gaze (de la Itebej) să se realizeze de 

către aceiași antreprenori; 

 - în plan politic, (probabil) în schimbul sprijinului în „dosarul 

Kosovo”, Serbia respinge solicitările Occidentului de a se alătura 

sancțiunilor împotriva Rusiei generate de „dosarul ucrainean”, ceea ce 

afectează calitatea relațiilor Belgradului cu Washingtonul și cu mai multe 

statele membre ale UE. 

 Unde Moscova nu a avut beneficii evidente, a respins constant 

propunerile Belgradului. Menționăm doar două cazuri elocvente. 

Propunerile sârbe de producție în comun a unui transportor blindat, de tipul 

„Lazar” au fost respinse constant de Moscova. La fel, nu au găsit sprijinul 

necesar nici solicitările repetate de plasare în Rusia și pe piețele UEEA a 

autoturismelor „Fiat” produse la Kragujevac. 

 În tot acest timp, Belgradul a dezvoltat relațiile cu China, practic, în 

toate domeniile. Plecând de la colaborarea comercială și cea economică 

deja dezvoltate (China a modernizat în Serbia o termocentrală pe cărbune, a 

construit un pod peste Dunăre, la Belgrad, și mai multe sectoare de 

autostradă), Serbia a menținut o colaborare politică la nivel înalt cu China 

(acord de parteneriat strategic, sprijin reciproc în dosarele de interes major 

pentru cele două părți, Kosovo și, respectiv, Taiwan) și a extins colaborarea 

în domeniile securității și apărării (acord pentru achiziții de drone din China 

și transfer de tehnologie pentru implementarea acesteia în construcția de 

drone în Serbia, până la planificarea pentru 2020 a primului exercițiu 

militar bilateral, de forțe pentru operații speciale). 

 În acest context, menționăm ca semnificative atât declarația 

președintelui A.Vučić, la revenirea din vizita din SUA, la începutul lunii 

martie 2020, când a mărturisit că o serie de oficiali americani păreau 

îngrijorați mai degrabă de relațiile (emergente) dintre Belgrad și Beijing, 

decât de relațiile (tradiționale) cu Moscova, ca și de inaugurarea primei 

baze locale de date electronice din Serbia (la 11.03.2020 la Kragujevac) cu 

un important sprijin chinez, practic, cu echipamente „Huawei”, donate de 

R.P. Chineză. În același plan intră și nerenunțarea de către Serbia la 

planurile ambițioase de realizare a unor proiecte de informatizare și 

digitalizare (baze de date, „orașe sigure”), în cooperare cu mai multe firme 

chineze, între care se numără „Huawei”. La Kragujevac este planificată și 

construcția unui centru de date de importanță națională. Pentru ca paradoxul 

să fie complet, centrul de date local de la Kragujevac se află în aceeași curte 

cu sediul din Kragujevac al Agenției de Securitate și Informații a R. Serbia 

(BIA). 
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 Este de așteptat ca pentru unii parteneri occidentali Serbia să fie o 

„problemă” nu doar ca urmare a relației strânse și complexe cu Rusia, 

UEEA și Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (ODKB) a statelor 

membre al Comunității Statelor Independente (CSI), dar și a relației 

speciale cu Beijingul... 

 
Bibliografie: 

 

1.www.rts.rs 

2.www.rtv.rs 

3.www.tanjug.rs 

4.www.predsednik.rs 

5.www.srbija.gov.rs 

6.www.politika.rs 

7.www.novosti.rs 

8.www.danas.rs 

9.www.b92.net 

10.www.blic.rs 

11.www.mod.gov.rs 

12.www.msp.gov.rs 

13.www.vs.rs 

14.www.rtrs.rs 

15.www.nezavisne.com 

16.rs.sputniknews.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL V/nUMĂRUL 9 • aprilie 2020 

ADMRR „aL.I. CUZa”  51 

 

 

O PLANETĂ, DOUĂ SISTEME 

COMPETIȚIA ECONOMICĂ DINTRE SUA ȘI CHINA 
 

Col. (r) Antonio MARINESCU
*
 

 

 Tot mai multe evenimente neașteptate au loc 

pe arena internațională și se desfășoară cu o viteză 

dezarmantă pentru orice analist de politică externă. 

Dacă până în deceniile trecute încă mai eram 

obișnuiți să vorbim despre perioada războiului rece, 

care a avut loc între două mari puteri, în prezent 

suntem martorii unei tripolarități destul de bine 

conturate, de când China a intrat în scenă. Dacă 

facem un exercițiu geometric și plasăm SUA, Rusia 

și China în colțurile unui triunghi, vom avea, 

indiferent de argumente sau evenimente, o latură de dimensiuni mici între 

China și Rusia, o latură (să zicem) de lungime dublă față de precedenta 

între Rusia și SUA și o latură, corespunzător de lungă pentru închiderea 

triunghiului, care să exprime relațiile actuale dintre China și SUA. Așa am 

putea cuprinde în acest moment istoric, într-o grafică destul de simplistă 

relațiile dintre cele trei mari puteri. Dar dacă într-un timp istoric relativ 

scurt, China ar deveni numărul unu în economia mondială și în toate 

celelalte și ar determina scurtarea laturii triunghiului dintre SUA și Rusia și 

transformarea lui într-unul isoscel foarte ascuțit, cu China situată în vârf, la 

o distanță mare de celelalte două mari state? În această figură de stil nu 

putem vorbi de alianțe sau tratate, ci doar de apropieri conjuncturale, 

declarative, similare cu relațiile din prezent dintre China și Rusia. 

 Sunt destul de interesante evoluțiile Chinei pentru a-și adjudeca 

statutul de lider economic mondial, precum și toate eforturile depuse în 

competiția sa cu SUA. Este evident că obținerea acestui statut este doar un 

obiectiv în cursa sa către poziția de lider mondial incontestabil. Dar oare 

liderii chinezi de la Beijing nu sunt conștienți de posibilitatea unei apropieri 

între Rusia și SUA pentru a contrabalansa puterea noii nații ieșite din 

anonimatul istoriei în mai puțin de șaptezeci de ani? Este China pregătită 

să-și asume riscul ca tradiționalii rivali, care se hărțuiau permanent pentru 

adjudecarea poziției de lider mondial suprem – SUA și Rusia – să se 

apropie pentru a se împotrivi unui al treilea tânăr competitor? Acest fapt nu 

                                                           
*
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este foarte departe de exemplul poveștii pilduitoare românești în care doi 

câini se bat pe osul aruncat în cușcă, iar în momentul apariției unui al treilea 

câine în cușcă, se unesc pentru a-l înlătura fizic și pentru a-și continua lupta 

pentru trofeul culinar. În cazul dezbaterii de față, din păcate, miza este 

întreaga omenire... 

 Indubitabil, în condițiile actuale, puterea economică, odată obținută, 

conferă o cale mai ușoară pentru obținerea supremației mondiale. Deși 

China mai are încă multe probleme interne de rezolvat, a uimit cu ritmul de 

modernizare tehnologică în mai toate domeniile. Dar să analizăm întâi pașii 

pe care i-a parcurs până în prezent și unde se află acum. Cât despre 

luciditatea strategică cu care va juca China în viitorul îndepărtat, aceasta 

rămâne încă la nivel speculativ. 

 China este o putere aflată într-o ascensiune evidentă și greu de stopat 

(chiar și în condițiile unui „concediu medical de recuperare“ de câteva luni 

după epidemia de gripă generată de virusul COVID-19), care se confruntă 

simultan cu riscul confruntării cu hegemonul american și cu riscul de 

izolare din partea prudentelor state din vecinătate. Este posibil ca această 

lipsă de la program datorită „concediului medical“, în final, să fie benefică 

artizanilor economici de la Beijing și să confere liderilor comuniști de la 

Beijing un câștig incomensurabil pe piața internațională de valori. 

 Pentru a face față politicii Statelor Unite, China a adoptat fără 

menajamente o strategie care a fost inițiată chiar în perioada crizei 

financiare globale, pe o durată de zece ani, îndreptată împotriva puterii 

financiare a Statelor Unite, care, însă, a obținut doar câteva succese. Astfel, 

a susținut diversificarea monetară, crearea sistemelor paralele de mesagerie 

interbancară și acorduri de schimburi bilaterale pentru a reduce treptat 

vulnerabilitatea sa la sancțiunile financiare ale SUA. Pentru a face față 

vecinilor săi, China a adoptat strategii de investiții în construcții, pentru a-și 

îmbunătăți efectul financiar asupra acestor state. De asemenea, a promovat 

moneda națională (Renminbi – RMB) la nivel regional – ancorată în primul 

rând în fluxurile comerciale regionale, dar din ce în ce mai mult în 

schimburile comerciale generate de inițiativa culoarului economic „O 

centură, un drum“ (Yidai Yilu – One Belt, One Road - OBOR), cu ale ei 

instituții financiare însoțitoare și investiții în infrastructură – ca o 

modalitate de creștere a puterii financiare chineze în Asia de Est. Astfel, 

China a creat premisele de dezvoltare a oportunităților de a-și asuma 

ambiții financiare la nivel global. Odată cu emiterea propriei monede 

digitale, China poate încerca să provoace un val perturbator de inovație 

financiară pentru ca, simultan, să știrbească avantajele financiare ale SUA 

și să își construiască propriile sale avantaje. 
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 În prezent, discursul liderilor chinezi este centrat pe combaterea 

hegemoniei unui stat (SUA) în toate domeniile: economic, financiar, 

tehnologic și militar.  

 În domeniul financiar, China a avut demult obiecții cu privire la 

puterea structurală a SUA în finanțele internaționale. Motivele probabil nu 

sunt pur economice: o scădere semnificativă a valorii dolarului ar afecta de 

fapt exporturile Chinei și ar reduce valoarea depozitelor sale enorme de 

active denominate în dolari. Și nu se referă doar la identitatea națională: 

apelul Chinei pentru diminuarea rolului dolarului nu a fost însoțit de 

retorica naționalistă cu privire la statutul Chinei sau chiar la creșterea 

rolului internațional al RMB. În schimb, preocupările Chinei sunt motivate 

de implicațiile puterii monedei Statelor Unite, în sensul că liderii chinezi 

sunt convinși că numai înfruntând („numai prin eliminarea poziției 

monopoliste a dolarului american” – Li Ruogu, președintele Băncii de 

Import-Export a Chinei) și evitând puterea financiară americană, ar fi 

posibilă reforma sistemului monetar internațional. 

 Pe scurt, „războiul financiar“ dintre primele două economii globale, 

SUA și China, au creat îngrijorări care pot determina celelalte state ale 

lumii să creeze o nouă aranjare a mecanismelor economiei internaționale. 

Această rearanjare nu se va produce neapărat în direcția dorită de China sau 

SUA. 

 În această confruntare, Rusia își menține postura de aliat al Chinei, 

însă legătura aceasta este marcată de neîncredere, chiar nemulțumire din 

partea Rusiei, din cauza expansiunii Chinei în Asia Centrală (regiune 

considerată de Rusia tradițional sub influența și controlul său) și în Europa 

de Est (fostele state socialiste, considerate de Rusia ca fiind în vecinătatea 

sa apropiată și încă sub influența sa). Aceeași inițiativă a culoarului 

economic „O centură, un drum“ este sursa animozităților tacite din cadrul 

acestei relații forțate dintre China și Rusia, iar menținerea aceleiași strategii 

de a se opune pe orice cale politicii economice mondiale a SUA poate crea 

în viitorul îndepărtat rupturi iremediabile între cele două mari puteri vecine. 

O altă sursă de neîncredere a fost politica Chinei de multipolarizare 

financiară, cu alte cuvinte, RMB putea fi folosită ca monedă de 

tranzacționare în zonele de interes economic chineze. 

 China s-a folosit de criza financiară din 2008 pentru a mobiliza 

liderii statelor membre G-20, dar și pentru a promova constant 

diversificarea sistemului monetar internațional îndepărtându-l de dolar. 

Scopul Chinei nu a fost să înlocuiască dolarul cu RMB, ci să aducă 

multipolaritate financiară. În Asia Centrală prin instituțiile financiare ale 

culoarului economic „O centură, un drum“ a încercat impunerea plăților 
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directe în RMB, apoi la fel și în cadrul BRICS (Grupul Brazilia, Rusia, 

India, China, Africa de Sud). În cadrul summiturilor G-20, G-8 + G-5, 

China și-a continuat campania de promovare a inițiativei de reformă a 

sistemului monetar internațional. Până în prezent efectele acestei campanii 

nu sunt vizibile, dolarul având în continuare același statut. În schimb, 

promovarea folosirii RMB în tranzacții internaționale ca măsură de a limita 

parțial vulnerabilitatea financiară a Chinei față de sancțiunile impuse de 

SUA, a dus la realizarea în 2015 a 1,1 trilioane RMB (prin instituțiile 

financiare ale culoarului economic în Asia Centrală, precum și în țări din 

Asia de Sud și Asia Pacific). Dacă acest procent va crește, atunci va reduce 

parțial vulnerabilitatea Chinei față de puterea financiară a Statelor Unite, 

deoarece țara va putea din ce în ce mai mult să realizeze schimburi 

comerciale cu propria monedă. 

 În altă ordine de idei, începând de la criza financiară globală, China 

a încercat să promoveze și să internaționalizeze RMB, în parte pentru a-și 

construi propria putere financiară. Efortul Chinei s-a extins la nivel global. 

Pentru a promova RMB ca valută internațională, China trebuia să adopte un 

grad ridicat de convertibilitate a contului de capital, astfel încât participanții 

la piață să-i cunoască valoarea și să poată tranzacționa cu încredere în și în 

afara monedei, după cum este necesar. Nu a făcut acest lucru deoarece o 

astfel de măsură putea duce la înlăturarea unei părţi din controlul Partidului 

Comunist Chinez asupra sectorului financiar intern, ceea ce putea introduce 

o volatilitate ce ar fi putut ameninţa stabilitatea socială și, implicit, poziţia 

conducătoare a partidului comunist. 

 Eforturile Chinei de a promova RMB fără convertibilitate s-au oprit 

în 2015 în timpul prăbușirii pieței bursiere a țării, ceea ce a determinat 

guvernul să impună noi restricții pentru a preveni scurgerile de capital. 

Aceste restricții au redus credibilitatea oricărei promisiuni viitoare de 

convertibilitate parțială și au introdus estimarea că RMB va continua să-și 

piardă din valoare. 

 China este cel mai mare importator de petrol din lume și, prin 

urmare, caută relații mai strânse cu producătorii din Regiunea Golfului, 

inclusiv cu Iranul. Această situaţie generează un motiv suplimentar pentru 

Beijing de a căuta o internaționalizare mai mare a propriei monede. Faptul 

că tranzacțiile cu petrol sunt de obicei evaluate în dolari presupune costuri 

suplimentare de tranzacție și riscuri de schimb valutar, ceea ce 

dezavantajează China. Contractele Chinei în dolari creează un risc de 

schimb, pe care China îl gestionează în detrimentul autonomiei politicii sale 

monetare. Internaționalizarea propriei monede ar face comerțul mai ieftin 

prin reducerea costurilor de acoperire și tranzacționare. 
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 Pentru a înlătura această situaţie dezavantajoasă, Beijingul 

intenționează să înlocuiască dolarul ca monedă internațională dominantă și 

să moștenească avantajele de lungă durată de care se bucură Statele Unite: 

costuri scăzute de împrumut din cauza cererii mari de dolari la nivel 

mondial; profiturile mari la investiţii (profiturile SUA la investițiile externe 

depășesc dobânda aferentă datoriei americane cu aproximativ 1% pe an). 

Mai mult, dolarul dominant conferă influență în cadrul instituțiilor 

internaționale, influență pe care China nu o are, în ciuda dimensiunii sale 

economice şi la care aspiră să ajungă în viitor. În plus, Washingtonul poate 

adopta sancțiuni puternice folosindu-se de rolul central al dolarului în 

sistemul bancar global, iar Beijingul se consideră un potențial obiectiv de 

sancțiuni. 

 Internaționalizarea RMB ar stimula, de asemenea, influența 

economică globală a Chinei – într-un mod în care comerțul și investițiile 

externe nu au făcut-o – conferind Beijingului o influență mai mare asupra 

Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Factorii de decizie 

chinezi au criticat de mult timp aceste două instituţii financiare 

internaţionale pe motiv că sunt predispuse la criză din cauza încrederii lor 

în dolar. 

 Aceste instituții ce îşi au originea în Acordul de la Bretton-Woods 

oferă instrumente puternice de politică externă Washingtonului, pe care 

Beijingul speră să le moștenească odată ajuns în vârful piramidei mondiale. 

FMI le permite liderilor săi să instituționalizeze politicile financiare și 

monetare dorite și să determine țările aflate în criză de lichidități să le 

adopte. În mod similar, Banca Mondială permite Statelor Unite să 

formuleze norme de asistență globală pentru dezvoltare și să acorde 

prioritate anumitor proiecte. De exemplu, împrumuturile Băncii Mondiale 

se plătesc mai rapid către țările care se aliniază strâns cu interesele Statelor 

Unite în cadrul ONU. Chiar și Japonia, care este aproape o treime din 

valoarea economică a Chinei, a manipulat cu succes conducerile din cadrul 

instituțiilor multilaterale pentru a obține câștiguri strategice. China încă nu 

a reușit astfel de performanțe. În schimb, statutul Chinei de a doua cea mai 

mare economie din lume și cel mai mare partener comercial pentru o mare 

parte a lumii nu s-a transpus în influență în cadrul acestor instituții. 

Acțiunile de vot ale Chinei se situează la aproximativ o treime din cea a 

Statelor Unite în ambele instituții, rămânând mult în urma statutului 

conferit de dimensiunea sa economică. Beijingul a descoperit, în schimb, că 

este mai ușor să obțină influență în cadrul Organizației Mondiale a 

Comerțului și în cadrul ONU, unde puterea economică nu are 

corespondență către controlul direct. Pe lângă faptul că este membră 
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permanentă în cadrul Consiliului de Securitate, China beneficiază de 

sistemul „o țară, un vot“ al ONU, care îi permite să ofere ajutor extern (în 

schimbul sprijinului oferit primeşte dreptul de a numi personal chinez în 

funcţiile de vârf din cadrul agențiilor specializate de standardizare din 

cadrul ONU). 

 În mod similar, Statele Unite sunt legate de același sistem de arbitraj 

cu mișcare lentă în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului ca orice altă 

țară, chiar dacă câștigă majoritatea cazurilor sale. Cu toate acestea, FMI și 

Banca Mondială funcționează diferit. Statele Unite își păstrează puterile de 

veto în ambele instituții, un beneficiu de care nu se bucură nicio altă țară. 

Conducerea Chinei a promovat Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură 

și Inițiativă „O centură, un drum“ ca o alternativă la Banca Mondială, dar 

Beijingul, fără îndoială, ar prefera să influențeze plățile și standardele de 

plăți și de dezvoltare ale împrumuturilor oferite de bancă. 

 FMI încă se confruntă cu o concurență redusă în calitate de creditor 

în situații de criză și al standardului pentru politica monetară globală, în 

ciuda nepopularității sale în rândul țărilor în curs de dezvoltare. 

 Beijingul a obținut câteva poziții de vot suplimentare după criza 

financiară globală, dar creșterea a fost în mare parte simbolică, întrucât nu a 

eliminat puterea de veto a Statelor Unite. 

 Internaționalizarea RMB ar putea consolida oferta Beijingului pentru 

o influență sporită în cadrul instituțiilor Bretton-Woods. Washingtonul s-ar 

putea confrunta cu o creștere a puterii chineze de vot îndreptată împotriva 

puterilor sale de veto dacă RMB ar surclasa dominanța dolarului în plățile 

globale, împrumuturi și rezerve. 

 În timp ce acțiunile abuzive ale Beijingului, care contravin regulilor 

Organizației Mondiale a Comerțului au dus la actualul război comercial, 

creșterea influenței chineze la Banca Mondială și FMI ar fi total contrar 

intereselor Statelor Unite. Negocierile anterioare sugerează că 

Washingtonul nu dorește să reformeze în mod semnificativ sistemul 

monetar internațional. Dacă internaționalizarea RMB ar avea influență în 

cadrul instituțiilor economice globale, aceasta ar pune în pericol nu numai 

beneficiile directe ale SUA, dar și capacitatea de a supraveghea asistența 

multilaterală pentru dezvoltare și normele monetare globale. 

 Încrederea globală în dolarul american nu este garantată. Utilizarea 

excesivă a sancțiunilor din partea Statelor Unite îi irită deja atât pe aliații, 

cât și pe adversarii. Folosirea continuă a sancțiunilor ar putea determina 

ambele grupuri să se alieze pentru a pune în discuție înțelepciunea 

centralității dolarului. În 2018, Rusia, unul dintre cei mai mari deținători de 

rezerve valutare din lume, a decis în fața sancțiunilor SUA să renunțe la 
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rezerve în valoare de peste 100 de miliarde de dolari, înlocuindu-le cu Euro 

și RMB. De asemenea, regimul de sancțiuni al SUA împotriva Iranului a 

determinat mulţi bancheri europeni să înlocuiască dolarii cu RMB în 

rezervele lor. 

 Excedentul comercial din China îngreunează demersurile Beijingului 

de a pune în circulație globală cantități mari de RMB. Cu toate acestea, 

situația s-ar putea schimba dacă contul curent chinez ar fi în deficit. De 

asemenea, inițiativa „O centură, un drum“ ar putea servi ca vehicul pentru a 

răspândi moneda chineză în străinătate prin acceptarea de împrumuturi în 

RMB. 

 Dolarul nu s-a confruntat niciodată cu un competitor de anvergura 

RMB. Investitorii și băncile centrale au pierdut încrederea în Euro – 

singurul concurent serios cu care s-a confruntat dolarul – după ce criza din 

zona Euro i-a lăsat nesiguri dacă moneda va supraviețui și cât de multe țări 

vor continua să o folosească. Această incertitudine persistă și astăzi. 

Internaționalizarea yenului s-a confruntat cu rezistența instituțiilor 

financiare japoneze și a comunității sale de afaceri, care au profitat de 

acoperirea monedelor și de vânzări denominate în dolari, având în vedere că 

Statele Unite au rămas principala piață de export a Japoniei. În schimb, 

brandul de capitalism autoritar al președintelui Xi Jinping este potrivit 

pentru a evita aceste probleme. 

 RMB se confruntă cu o rată foarte mică de succes în ceea ce privește 

înlocuirea dolarului, dar Beijingul ar putea găsi o modalitate de a slăbi 

controalele de capital fără implicarea capitalismului administrat de stat și a 

politicilor industriale, mai ales dacă naționaliștii care pledează pentru 

prestigiul global al Chinei și reformatorii financiari se manifestă atât de 

dedicați proiectului. Washingtonul ar trebui să se aștepte ca Beijingul să 

revină la internaționalizarea RMB după rezolvarea problemelor comerciale. 

Un RMB internațional ar înlocui direct beneficiile pe care dolarul dominant 

le dă Statelor Unite. Oficialii americani nu ar accepta ușor 

internaționalizarea RMB dacă acesta ar căpăta avânt. 

 În concluzie, internaționalizarea RMB ar crește eficiența capitalului 

chinez prin reducerea costurilor asociate RMB și ar oferi Beijingului un 

instrument puternic în sistemul monetar și financiar global. Cu alte cuvinte, 

ce va câştiga China va pierde SUA, ceea ce nu poate fi pe placul liderilor de 

la Washington şi nu se va întâmpla în nici un caz de bună voie. 

 Deși hegemonia financiară a SUA nu este direct periclitată de RMB, 

având în vedere internaționalitatea ei anemică, există întrebări evidente 

despre implicațiile monedei digitale chineze pentru ordinea monetară 

existentă. În prezent, în China funcționează aplicațiile de plată online 
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WeChat și Alipay care și-au extins plățile prin intermediul altor servicii, 

determinând ca cea mai mare parte din populație (în special tinerii) să 

folosească aceste metode de plată sau transferuri. Astfel se poate considera 

că o monedă digitală chineză sau globalizarea WeChat și Alipay – care au 

cucerit deja piața internă a Chinei – ar putea submina rolul dolarului 

american. 

 Indiferent dacă potențialul perturbator al acestor tehnologii 

favorizează o putere sau alta, va influența din ce în ce mai mult modurile în 

care Statele Unite și China încearcă să facă față investițiilor și reglementării 

monedelor digitale și plăților electronice. 

 O întrebare esențială este dacă influența financiară regională a 

Chinei va deveni cu adevărat globală. În timp ce contul de capital închis al 

țării a stagnat mult timp, este posibil ca progresul tehnologic să permită 

realizarea ambițiilor Beijingului. Pe fondul incertitudinii din jurul acestor 

evoluții, un element este clar: finanțele internaționale vor crește probabil 

într-un domeniu și mai controversat al concurenței strategice dintre Statele 

Unite și China. 

 Efortul Chinei depus pe parcursul a zece ani de a vulnerabiliza 

puterea financiară a Statelor Unite se îmbină cu speranțele sale de a-și 

construi propria putere financiară. Deși poziția dolarului beneficiază de 

stabilitatea statului de drept al SUA, de instituțiile puternice și piețele de 

capital profunde și lichide, există modalități prin care China ar putea eluda 

unele aspecte ale mecanismelor financiare ale SUA, precum și să obțină 

promovarea propriei monede la nivel regional. Procedând astfel, China ar 

putea în esență să-și creeze propria ordine financiară, sub acoperirea 

hegemoniei financiare mai largi a Statelor Unite. 

 Secretarul general al Partidului Comunist Chinez (PCC), Xi Jinping 

și alți lideri ai partidului au planificat cu prudență creșterea economică cu 

care se confruntă acum China, care în anii precedenți a încetinit 

semnificativ până la un nivelul controlabil. Oficialii PCC intenționează să 

treacă China de la modelul său actual de creștere determinat de rata 

exportului, la unul determinat de doi vectori: inovația autohtonă; și 

transformarea importanţei internaţionale a Chinei în avantaje similare cu 

cele de care se bucură în mod tradiţional SUA (cum ar fi costuri scăzute de 

împrumut și influență în cadrul instituțiilor internaționale). Deși relațiile 

dintre SUA și China s-au înrăutățit pe fondul războiului comercial, mulți 

experți importanți ai Chinei afirmă totuși că planurile economice pe termen 

lung ale Beijingului nu contravin intereselor strategice ale SUA. Chiar şi 

aşa, multe dintre inițiativele economice externe chineze – inclusiv inițiativa 

„O centură, un drum“, avansarea lanțului valoric global și 
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internaționalizarea RMB – vor fi efectuate inclusiv din banii SUA, rezultaţi 

din unele datorii mai vechi neonorate de Washington către China. Această 

pălărie odată obținută, îi va conferi Chinei timpul necesar să-și corecteze 

problemele din sistemul său financiar, precum și pe cele din planurile sale 

de internaționalizare monetară. Dar să vedem care sunt aceste probleme. 

 Identificarea de către experţii chinezi de noi mecanisme de realizare 

a creșterii economice se confruntă cu două sincope: dimensiunea sa 

economică nu s-a tradus în influență globală, iar modelul său economic 

actual prezintă disfuncţiuni serioase. 

 În primul rând, transformarea Chinei în cea de-a doua economie a 

lumii a determinat apariția unei influențe noi în sistemul financiar 

internațional, echivalentă cu dimensiunea efortului chinez de a atinge acest 

obiectiv (invadarea piețelor cu mărfuri, practicarea de prețuri scăzute, 

monopolizarea unor domenii de producție, etc.). Beijingul a obținut o 

influență notabilă în Banca Mondială și în Fondul Monetar Internațional 

(FMI), lăsând în urmă statutul său de cel mai mare partener comercial și 

investitor străin pentru cea mai mare parte a lumii şi atingând poziţia de 

competitor major al SUA. În schimb, SUA au profitat de statutul lor 

economic pentru a menține un control eficient asupra instituțiilor Bretton-

Woods, pentru a obține costuri de împrumut scăzute și pentru a exercita 

programe de sancțiuni împotriva guvernelor neprietenoase. 

 În al doilea rând, creșterea economică a Chinei a înregistrat un declin 

semnificativ în ultimul deceniu. Rata oficială estimată de creștere a PIB 

pentru 2020 este de 6,1 la sută, dar unii oficiali chinezi au sugerat că se 

așteaptă la o creștere mai mică de 6 la sută în 2020. Acesta este un semnal 

demn de remarcat, deoarece discursul PCC a identificat anterior referința de 

creștere a PIB-ului de 6 la sută ca fiind necesară pentru evitarea tulburărilor 

sociale. 

 Am arătat mai sus, pe scurt, beneficiile aduse de inițiativa „O 

centură, un drum“. Obiectivul declarat al acestei iniţiative este acela de a 

transpune potențialul economic al Chinei într-o rețea globală de alianțe 

benefice pentru ambele părţi. Amploarea acestui proiect nu poate să nu 

genereze la Beijing şi unele îngrijorări determinate de problemele 

economice interne, mai ales problema supracapacității industriale. Exemplu 

unui lanţ economic ar putea lămurii mai bine această problemă: producția 

chineză de oțel s-a dezvoltat vertiginos la începutul acestui secol, 

contribuind la creșterea economică accelerată a Chinei; dezvoltarea 

companiilor de stat producătoare de oțel și cărbune au facilitat construcția 

rapidă de drumuri, porturi, poduri, baraje și centrale electrice; cererea de 

oțel stimulată de sectorul imobiliar a continuat să crească până în anul 
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2019; deşi oferta internă depăşeşte în continuare cererea, experţii 

anticipează că în anul 2020 se va înregistra o scădere semnificativă a cererii 

interne. Aceasta este o problemă pe care economiştii şi politicienii chinezi 

vor trebui să o rezolve rapid, până să producă efecte negative majore în 

economie. 

 Politicile industriale din trecut i-au pus pe oficialii chinezi în dilema 

de a alege între stimularea companiilor chineze de construcții de a opera în 

străinătate sau închiderea uzinelor interne de cărbune și oțel, ceea ce la 

rândul său ar provoca tulburări sociale şi politice. Culoarul economic „O 

centură, un drum“ oferă o oportunitate pentru participarea companiilor de 

construcţii chinezeşti la proiecte în străinătate, permițând firmelor conduse 

de statul chinez să mențină niveluri ridicate de producție pe fondul 

încetinirii creșterii economice chineze. De asemenea, proiectul inițiativei 

„O centură, un drum“ implică construirea de infrastructura rutieră, feroviară 

și electrică prin utilizarea resurselor interne ale Chinei, precum și 

reorientarea relațiilor politice și economice globale având China în centru. 

 Cu toate acestea, inițiativa „O centură, un drum“ s-ar putea dovedi o 

sabie cu două tăișuri, deoarece nu face prea mult pentru a îmbunătăți 

eficiența capitalului chinez. Inițiativa pompează capitalul către firmele 

ineficiente din China, care nu servesc în mod natural nicio piață internă 

chineză sau din străinătate. Mai departe, Beijing a acordat împrumuturi de 

miliarde de dolari unor țări care au o capacitate discutabilă de a-și rambursa 

datoriile. Inițiativa a avut, în mod ironic, perspective pentru termene mai 

lungi atunci când a fost formulată pentru prima dată în anul 2013, fiind 

bazată pe fondul creșterii economice de la acea dată. O creștere economică 

mai lentă, cum este anticipată pentru anul 2020, înseamnă că Beijingul nu 

își va mai putea permite să plătească în mod regulat țările angrenate, 

deoarece costurile firmelor de stat rămase angajate în inițiativă nu vor mai 

putea fi acoperite. 

 Proiectul „O centură, un drum“, privită din exterior, pare ca un efort 

de a înlocui influența globală a Statelor Unite și de a achiziționa 

infrastructură cu dublă utilizare prin împrumuturi împovărătoare. Probabil 

că şi această estimare este adevărată, dar nu trebuie uitat faptul că această 

iniţiativă vine pe fondul absenţe unui alt proiect globale de dezvoltare. 

Economia chineză este una dinamică, în plină ascensiune şi este normal să 

acţioneze rapid pentru ocuparea acestui vid creat de lipsa de voinţă politica 

atât din partea SUA cât şi a UE. 

 Este de aşteptat ca inițiativa „O centură, un drum“ să alimenta mai 

mult tensiunile cu Statele Unite şi să amplifice instabilitatea globală.  
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 Inițiativa facilitează corupția la nivel de stat și crește probabilitatea 

de împovărare a statelor mici în datorii globale. În mare parte, Beijingul nu 

se implică în mod intenționat în diplomația lansării de capcane a datoriilor 

de stat, dar creditarea din cadrul inițiativei este de o amploare masivă și nu 

dispune de mecanisme instituționale care să ia în considerare 

sustenabilitatea datoriei debitorilor. În această situaţie este posibil ca 

Beijing să nu poată continua să anuleze și să amâne plățile datoriilor pe 

măsură ce creșterea economică va încetini. Statele Unite s-ar putea opune 

inițiativei numai din aceste motive, mai ales dacă creșterea datoriilor ar 

pune la grea încercare guvernele și populațiile statelor participante la 

inițiativă, iar nivelul datoriei globale ar fi influențat negativ. 

 În continuare, Beijingul se atașează de doctrina capitalismul 

autoritar. Guvernul chinez deține multe firme mari și stabilește ce sectoare 

beneficiază de subvenții și de protecție a pieței. Sistemul capitalismului 

autoritar oferă un control social și politic strâns și permite Beijingului să 

redirecționeze capitalul către obiectivele geostrategice. Acest angajament 

față de politica industrială împiedică China să consolideze eficiența 

capitalului prin piețele libere. În schimb, Beijingul intenționează să 

consolideze capacitatea inovatoare a Chinei la nivel de stat. China a 

surclasat Statele Unite în cererile de acordare de brevete de aproape un 

deceniu, dar majoritatea brevetelor chinezeşti au o valoare redusă, iar multe 

sunt aruncate în termen de cinci ani, deoarece nu merită taxele pentru a le 

păstra. 

 În consecință, Beijing a creat planuri care promovează inovaţia 

autohtonă, care urmărește să crească eficiența capitalului Chinei prin 

capitalismul condus de stat. În primul rând, Beijing a dezvoltat în 2015 

inițiativa „Fabricat în China 2025“ ca un plan strategic de zece ani, care ar 

transforma China într-o economie de mare valoare. Această inițiativă 

identifică zece industrii de înaltă tehnologie pe care Consiliul de Stat le 

consideră importante pentru competitivitatea economică avansată. 

 În mod ironic, modelul de dezvoltare economică al Chinei bazat pe 

exporturi masive de mărfuri, care i-a alimentat creșterea economică, a fost 

mult mai compatibil cu politica externă a Statelor Unite deoarece a facilitat 

importurile ieftine de produse manufacturate, costuri scăzute de împrumut 

din SUA şi acumularea masivă de dolari în rezervele externe ale Chinei. 

 Noile politici economice externe ale Beijingului ar putea atrage 

opoziția largă față de China în cadrul cercurilor de elaborare a politicilor 

monetare din SUA. Conform acestor politici, China nu are nevoie să treacă 

pe deplin la economia de piață, pentru a evita coliziunea cu Statele Unite. 

Indiferent de declaraţiile de intenţie ale politicienilor, este destul de clar că 
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acţiunile politice, economice, militare şi chiar sociale ale Chinei vin în 

contradicţie totală cu interesele SUA. 

 Traseul stabilit de conducerea chineză previzionează tensiuni în 

continuare între cele două mari economii. Dacă această competiție va fi 

câștigată de China, cu siguranță toată ordinea economică și financiară 

globală va fi afectată pe termen lung, iar obiectivul de a urca în vârful 

triunghiului isoscel, despre care îndemnam la imaginație în introducere, va 

schimba întreaga ordine mondială, posibil cu rezonanță duală, după 

modelul „o țară, două sisteme“. 

 
Bibliografie: 

 

1. Julian Gewirtz, „Look Out: Some Chinese Thinkers Are Girding for a «Financial 

War»” Politico, 17.12.2019. 

2. Frank Tang, „Facebook’s Libra Forcing China to Step Up Plans for Its Own 

Cryptocurrency, Says Central Bank Official,” South China Morning Post, 08.07.2019. 

3. Zhou Xiaochuan, „Reform the International Monetary System,” People’s Bank of 

China, 23.03.2009. 

4. Michelle Chen și Koh Gui Qing, „China’s International Payments System Ready, 

Could Launch by End-2015,” Reuters, 09.03.2015. 

5. Gabriel Wildau, „China Launch of Renminbi Payments System Reflects SWIFT 

Spying Concerns,” Financial Times, 08.10.2015. 

6. Stefania Palma, „SWIFT Dips into China with CIPS,” The Banker, 01.07.2016. 

7. James Kynge, „Renminbi Tops Currency Usage Table for China’s Trade with Asia,” 

Financial Times, May 27, 2015 

8. Rush Doshi, „China's Ten-Year Struggle against U.S. Financial Power”, The National 

Bureau of Asian Studies, 06.01.2020. 

9. „The internationalisation of China’s currency has stalled,” The Economist, 14.10.2017, 

https://www.economist.com/finance-and-econo mics/2017/10/14/the-internationalisation-

of-chinas-currency-has-stalled. 

10. Tian Chen and Yinan Zhao, „China’s Capital Controls Keep a Bad Year from Getting 

Worse,” Bloomberg, 21.11.2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-

21/china-s-capital-controls-keep-a-very-bad-year-from-getting-worse. 

11. John Hurley, „Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a 

Policy Perspective,” Center for Global Development, 04.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL V/nUMĂRUL 9 • aprilie 2020 

ADMRR „aL.I. CUZa”  63 

 

 

MASCAREA STRATEGICĂ ÎN ARMATA F. RUSE. 

FUMUL DE MASCARE, PROTECȚIE ȘI DIVERSIUNE. 

DOCTRINĂ, CONCEPȚIE, FORȚE ȘI MIJLOACE DE 

FUMIZARE DIN STRUCTURA FORȚELOR CBRN ALE 

ARMATEI RUSE 
 

Col. (r) Constantin MOISA 

 

 Scurt istoric și apreciere generală 

 Acțiunile politico-militare din plan extern 

desfășurate în ultimii ani de F. Rusă, ne arată o 

reevaluare a conceptelor strategice și o creștere a 

importanței doctrinei Maskirovka, cea care 

definește diversiunea militarǎ și stabilește strategia 

și modul de mascare a trupelor și acțiunilor proprii 

pentru dezinformarea inamicului. 

 Am putea exemplifica această reevaluare și 

nouă abordare, cu câteva dintre cele mai cunoscute 

misiuni desfășurate recent, care au implicat acțiuni 

de mascare-ascundere, diversiune și chiar de 

descurajare a inamicului. 

 În perioada 10-12 august 2016, în cadrul unui exercițiu strategic, 

Forțele Navale și trupele de apărare NBC au asigurat, folosind dispozitive 

fixe și mobile de producere a perdelei de ceață chimică, mascarea orașului 

Severomorsk, unde se afla baza Flotei de Nord a F. Ruse. 

 Ceaţa artificială, numită în unele rapoarte „fum” (dyma), este un 

aerosol pe care forțele armate ruse l-au testat pentru a evalua eficacitatea 

acestuia în ascunderea obiectivelor militare. Alte rapoarte se mai referă și la 

„protecție chimică, biologică și radiologică”, care implică faptul că 

aerosolul folosit poate avea o anumită calitate profilactică nespecificată. 

 Obscuranții nu sunt considerați substanțe sau arme chimice. Sunt 

clasificați ca fiind compuși chimici militari, chiar dacă unii au efecte toxice. 
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 Aerosolii toxici produși de obscuranți includ gaze lacrimogene sau 

alți agenți chimici care pot degrada dispozitivele electro-optice în banda de 

unde vizibile și cea infraroșie. 

 Obscuranții funcționează ca un factor multiplicator de luptă, al cărui 

scop este de acela de a ecrana sau de a orbi și uneori de a înșela inamicul 

prin crearea unui ecran de fum. Obscuranții sunt utili şi în lupta urbană 

pentru a contracara 

avantajele asimetrice ale 

adversarului. La această 

concluzie au ajuns şi 

specialiştii americani după 

ce au analizat acţiunile 

desfăşurate de militari ruşi 

pe timpul luptelor din 

Cecenia. Obscuranții 

multispectrali moderni sunt 

folosiți pentru a bloca și 

înşela sistemele de 

recunoaștere, supraveghere 

și identificare a țintelor, care operează în segmentele de undă vizibilă, 

infraroșu și milimetrice ale spectrului electromagnetic
*
. Se pare că pentru a 

masca transportul de rachete „S-300 Favorit” în Siria, militarii ruşi au 

folosit intens mascarea pentru a evita o eventuală ripostă din partea celor 

care nu vedeau cu ochi buni desfăşurarea acestui sistem performant de luptă 

antiaeriană. Surse siriene au declarat că echipajele navelor și personalul de 

pe docurile portului militar rusesc Tartus, aflat pe teritoriul Siriei, au creat 

ecrane mari de fum pentru a masca activităţile de descărcare de pe nave a 

materialului militar adus din Rusia. 

 Experții au considerat că fumul are proprietatea de a „orbi” camerele 

opto-electronice și că ar putea învinge unele mijloace optice în infraroșu, în 

funcție de compoziția chimică și fizică a obscurantului folosit. 

 La începutul lunii august 2018, forțele CBRN (apărare chimică, 

biologică, radiologică şi nucleară) ale Rusiei erau vizibil prezente și au 

desfășurat atât teste cu substanțe fumigene/obscurante cum a fost cazul în 

Armenia, cât și exerciții de verificare a capacităților de protecție a 

                                                           
*
 Spectrul electromagnetic reprezintă totalitatea radiațiilor electromagnetice existente în Univers. 

Spectrul electromagnetic se extinde de la radiațiile cu lungime de undă scurtă, cum sunt razele 

gamma, razele X, apoi lumina ultravioletă, lumina vizibilă și razele infraroșii, până la radiațiile cu 

lungime de undă mare, cum ar fi undele radio. 

 
Un eșantion de imagine de cameră multi-spectrală, în 

dreapta, comparativ cu o imagine standard a camerei 

vizuale din aceeași zonă vizată, în stânga. Notabile sunt 

aranjamentele tip penaje chimice din imaginea multi-

spectrală care nu sunt vizibile cu ochiul liber, dar, aici, nu 

împiedică camera să capteze contururile avionului pe sol. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Univers
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raze_gamma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raze_gamma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raze_X
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raze_ultraviolete
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lumin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Infraro%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unde_radio
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perdelelor de fum împotriva efectelor ADM (arme de distrugere în masă), 

cum a fost cazul în Transnistria. 

 În cadrul exercițiului strategic Vostok 2018 (participarea a inclus 

300.000 militari, peste 1.000 avioane, 30.000 vehicule blindate și alte 

vehicule și peste 80 de nave). Trupele CBRN ale Districtului Militar de Est 

au executat perdele de fum de mascare și diversiune pe o suprafață de peste 

60 km pătrați, pentru a ascunde și asigura protecția posturilor de comandă, 

a zonelor fortificate, a raioanelor de manevră a trupelor, a porturilor etc. Ca 

mijloace tehnice folosite au fost identificate vehiculele de fum „TDA-3K” 

și echipamentele de control ale câmpurilor de fum „RPZ-8h”. 

 

 Câteva elemente de concepție ale Moscovei privind mascarea, 

protecția și diversiunea prin folosirea perdelelor de fum. 

  Folosirea fumului și aerosolilor de mascare, protecția și diversiunea 

sunt componente ale doctrinei maskirovka (în limba rusă маскировка; în 

traducere liberă: deghizare, camuflaj, dezinformare). Această doctrină 

defineşte modul în care mascarea se execută în cadrul forţelor armate ale F. 

Ruse. Termenul de mascare, în accepţiunea militarilor ruşi are un înţeles 

mult mai larg, cuprinzând: planificarea și executarea acţiunilor de 

diversiune, inclusiv de camuflaj și mascare, manevrele false și de înșelare, 

simularea unor acțiuni și altele, cu folosirea pe scară largă a perdelelor de 

fum și aerosoli. 

 Diversiunea militarǎ, conform acestei doctrine, acoperă o paletă 

largă de măsuri și acțiuni în domeniul militar, politic sau informațional, 

pornind de la camuflarea forţelor şi mijloacelor, mascarea acțiunilor și 

intențiilor, manevrelor, până la dezinformare. Toate aceste măsuri sunt 

executate la nivel strategic, operativ și tactic, neîntrerupt,
 
atât pe timp de 

război cât și pe timp de pace. 

 Rusia a înfiinţat o școală militară pentru pregătire în arta diversiunii 

încă din anul 1904. 

 Directiva sovietică din 1924 pentru comandamentele superioare ale 

armatei afirmă că, diversiunea și camuflarea operațională trebuie să fie 

„bazate pe naturalețe, diversitate și continuitate, să includă secretul, 

imitația, acțiunile demonstrative și dezinformarea”. 

 Enciclopedia militară sovietică din 1944 definește „maskirovka” ca 

mijloc de asigurare a operațiilor de luptă și a activităților zilnice prin 

înșelarea inamicului cu privire la prezența și dispunerea forțelor, a 

obiectivelor, pregătirii și planurilor de luptă, contribuind la realizarea 

surprinderii, pregătirea și ducerea acțiunilor de luptă și în final la 

îndeplinirea obiectivelor. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rus%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tactic%C4%83_militar%C4%83
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 Un exemplu recent de aplicare în practică a „maskirovka” este 

anexarea Crimeei de către F. Rusă. Luptători fără însemne militare și cu 

cagule pe față, de fapt trupe pregătite pentru acţiuni de diversiune ale 

Spesnaz și agenților GRU, au acționat încă de la început pe teritoriul 

Crimeei fie mascaţi printre personalul convoaielor umanitare sau trecând 

drept „voluntari”. Oficialii de la Moscova, inclusiv preşedintele Putin, au 

negat ani de zile existența acestora, incluzându-se astfel în planul general de 

dezinformare. Această practică este tot mai des folosită pe plan mondial, 

atât în Est cât şi în Vest, contribuind, pe de o parte la reuşita dezinformării, 

iar pe de altă parte la erodarea încrederii opiniei publice în lideri, mai cu 

seamă în cei politici. 

 

 Locul şi rolul trupelor CBRN conform doctrinei Maskirovka 

 Pentru ascunderea și camuflajul cu forţele şi mijloace specializate, 

trupele CBRN, utilizează, ca şi în alte armate, trei tipuri de perdele de 

mascare: 

 - perdele de ascundere-mascare; 

 - perdele de orbire a inamicului; 

 - fumul de diversiune, dezinformare, înșelare, atragere în cursă. 

 În ultima perioadă, se face referire tot mai mult la fumul de protecție 

contra ADM. Specialiştii militari au ajuns la concluzia că acesta poate 

reduce din intensitatea unor efecte distructive ale armelor nucleare, cum ar 

fi emisiunea de lumină, dar și a unor tipuri de arme chimice. 

 Din punct de vedere tehnic, perdelele de fum, pot fi realizate ca: 

 - perdele de fum liniare; 

 - perdele de fum circulare și/sau de suprafață; 

 - perdele de fum punctuale. 

 Tot ca procedeu tehnic de acțiune, mai nou, trupele chimice ale F. 

Ruse pot executa cu autospecialele de ultimă generație, tip „TDA-3”, 

ecrane sau perdele de fum şi aerosoli orizontale și verticale. 

 În ultimii ani, folosind autospeciale de fumizare, „TDA-2” și mai 

ales „TDA-3”, unitățile CBRN au dezvoltat și executat perdele de fum 

mobile, realizate pe timpul deplasărilor coloanelor militare. Aplicarea 

acestui procedeu depinde de scopul mascării, valoarea obiectivului de 

mascat, mărimea acestuia, condițiile meteo, vegetaţie și forțele la dispoziție. 

 Mijloacele moderne multispectrale de reducere a vizibilității sunt 

folosite pentru a învinge, reduce sau neutraliza recunoașterea inamică, 

supravegherea, precum și a sistemelor acestuia de identificare și lovire a 

ţintelor care se află în zona vizibilă, în frecventele și benzile infraroșu și 

milimetrice ale spectrului electromagnetic. Altfel spus, cu cât sunt mai 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Anexarea_Crimeei_de_c%C4%83tre_Federa%C8%9Bia_Rus%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spe%C8%9Bnaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/GRU_-_Direc%C8%9Bia_Principal%C4%83_de_Informa%C8%9Bii
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performante tehnologiile de mascare folosite, cu atât se reduce capacitatea 

inamicului de a executa eficient cercetarea, supravegherea şi identificarea 

forţelor şi mijloacelor proprii. 

 

 Forțele, tehnica și echipamentele de folosire a mijloacelor 

fumigene. 
 Fumul de mascare poate fi utilizat cu echipamentele și mijloacele 

specifice tuturor armelor sau cu cele ale subunităților chimice destinate 

acestui scop. 

 Toate categoriile de tehnică de luptă principale – tancuri, 

transportoare, tehnică de geniu și artilerie, nave de toate categoriile, etc. – 

au în dotare mijloace fumigene ce pot fi întrebuințate mai ales pentru 

ascundere și protecție proprie în lupta apropiată din câmpul tactic. 

 Forțele speciale, infanteria, vânătorii de munte, precum și militarii 

din toate armele dispun de grenade fumigene de mână ce pot fi folosite în 

lupta apropiată din câmpul tactic, localități, zone de litoral și puncte 

obligate de trecere etc. pe baza hotărârii comandanților de subunități sau 

chiar din propria inițiativă. 

 Cu toate acestea, folosirea planificată și coordonată a fumului de 

mascare, protecție și diversiune, în special la nivel operativ și strategic, este 

misiunea de bază a trupelor chimice ale Armatei F. Ruse. De aceea, în 

continuare vom prezenta pe scurt câteva date despre forțele și mijloacele 

Trupelor de Aparare NBC, din compunerea forțelor terestre, care execută 

aceste misiuni, preponderent în adâncimea dispozitivului operativ sau 

strategic. 

 Armata de Arme Întrunite (AAÎ) este eșalonul de la care începe 

planificarea și executarea misiunilor de mascare, protecție, diversiune şi 

dezinformare de nivel operativ și strategic. Structura specializată din cadrul 

  
Stînga, Tanc T-80 execută perdea de fum la Russia Expo Arms.  

Dreapta, Nava Admiral Tributs și perdeaua de fum la Parada de Ziua F. Navale ale F. Ruse 

în 2018 în Golful Amur, Vladivostok. 
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AAÎ este Secţia mascare, care, în cooperare cu Direcția Operații și Sprijin 

Operații, elaborează planul mascării și documentele de conducere aferente. 

 Comandanții AAÎ sunt familiarizați cu mijloacele și procedeele de 

dezinformare militară disponibile și care pot fi folosite pentru a susține o 

diversiune militară credibilă, întrebuinţând inclusiv mijloacele de fumizare. 

 Urmare a procesului de restructurare și modernizare a dotărilor 

trupelor chimice, au fost înființate sau reorganizate patru brigăzi de 

protecție CBRN la nivelul celor patru districte militare și o brigadă 

independentă la nivelul Comandamentului Trupelor Chimice. 

 În anul 2014, urmare a lecțiilor învățate privind locul, rolul, 

misiunile și posibilitățile unităților și subunităților de apărare CBRN, a fost 

decisă intrarea în subordinea fiecărei AAÎ a unui regiment de apărare 

CBRN. În prezent, Armata Rusiei are 11 AAÎ şi implicit 11 regimente 

CBRN. 

 Misiunile de executare a fumului de mascare sunt responsabilitatea 

principală a subunităților speciale de fumizare dar și a subunităților de 

decontaminare și a aruncătoarelor de flăcări. 

 În organica marilor unități de apărare NBC din structura Districtelor 

Militare, respectiv brigăzi de apărare NBC, dar și a unor AAÎ (cu caracter 

de excepţie) acționează câte un batalion de fumizare cu 3 companii 

fumizare. 

 La nivelul districtelor militare, Brigada Apărare CBRN, mai include 

un batalion apărare CBRN, cu 3 companii de decontaminare. Prin folosirea 

autospecialelor de decontaminare ale acestor companii, capacitățile pentru 

realizarea perdelelor fum de mascare, ascundere și diversiune, e drept ca 

misiune secundară, cresc totuși semnificativ. 

 La nivelul brigăzilor este prevăzută în structura lor organizatorică 

câte o companie de apărare CBRN. 

 În anul 2016, a început dotarea trupelor de apărare CBRN cu 

autospeciala ARS-14KM de decontaminare și pulverizare aerosoli. De fapt, 

ARS-14KM este un vehicul multirol care poate executa acţiuni de degazare, 

dezactivare și decontaminare a armamentului și tehnicii de luptă, a 

sectoarelor de drum și raioanelor contaminate. Caracteristicile noului 

vehicul permit efectuarea unei game largi de misiuni, incluzând lansarea 

aerosolilor și a perdelelor de fum, pregătirea soluțiilor speciale, inclusiv a 

acelora de contaminare chimică a terenului pentru limitarea acțiunilor 

inamicului. 

  Cu noile regimente CBRN aflate sub comanda directă a 

comandanților de armate, a crescut capacitatea de mascare și ascundere a 

forțelor precum și reducerea timpului de decizie și acțiune, concomitent cu 
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limitarea nevoilor și cererilor de capacități CBRN suplimentare adresate 

către eșaloanele superioare. 

 

 Concluzii
**

 

 F. Rusă a revizuit în ultimii ani doctrina Maskirovka, inclusiv 

conceptul privind executarea fumului și aerosolilor de mascare, protecție și 

diversiune, care au devenit misiunile principale subscrise acesteia. 

 Nu există acțiune militară recentă, de exerciţiu sau de luptă, în care 

mijloacele fumigene, atât cele din dotarea trupelor combatante cât şi cele 

ale forţelor de sprijin, să nu fi fost folosite în scop de mascare, ascundere şi 

diversiune prin procedeele, tacticile și formele de acțiune specificate de 

doctrina Maskirovka. 

 Reorganizarea unităților de apărare CBRN, creșterea numerică a 

acestora, precum și introducerea regimentelor CBRN la nivelul AAÎ, 

demonstrează decizia Moscovei de a implica direct și activ aceste unități 

NBC, în realizarea politicii militare a F. Ruse în zonele de interes strategic. 

 Unități CBRN au acum şi o funcție ofensivă, fiind responsabile de 

armele termobarice și incendiare, dar și de folosire a munițiilor chimice. 

Aceste funcţii duale sunt realizate prin generarea ecranelor bispectrale cu 

aerosoli pentru mascarea și protejarea forțelor şi mijloacelor proprii față de 

cercetare a inamicului. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
**

 NOTA: Aș atenționa că forțele de gherilă, insurgente dar și teroriste, pot achiziţiona cu relativă 

ușurință, de pe piața liberă, inclusiv grenade fumigene, incendiare și toxice, care vor fi folosite în 

acțiunile acestora. Iată o dovada recentă, publicată în „Russia Today”, numărul din septembrie 

2017: „... potrivit primelor informaţii, un adolescent în vârstă de 15 ani a început să tragă în 

incinta şcolii cu o armă cu aer comprimat şi a aruncat mai multe grenade fumigene într-o clasă a 

şcolii din Ivanteevka, situată la aproximativ 20 de kilometri Nord-Est de Moscova”. 
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COMPANIILE MILITARE PRIVATE DIN RUSIA 

ŞI ROLUL ACESTORA ÎN POLITICA EXTERNĂ A 

MOSCOVEI 

 

Col. (r) Constantin MOISA 

 

 Introducere 
 Mercenarii au jucat un rol important în marea majoritate a 

conflictelor militare. Încă din Antichitate, pornind de la greci şi romani, 

istoria menţionează folosirea forţelor de mercenari în războaiele acelor 

vremuri. Dar una dintre primele menţiuni ale unor forţe auxiliare străine 

datează încă din vremea Egiptului Antic, din secolul al XIII-lea î.Hr., când 

Faraonul Ramses al II-lea a folosit în campaniile sale militare, conform 

surselor vremii, cca. 11.000 de mercenari. 

 Dovezile continuă apoi, de la Alexandru cel Mare la Napoleon şi 

George Washington, până în zilele noastre. Astfel, istoria militară a 

înregistrat o meserie noul, care, se pare, are şi viitor: MERCENARIATUL. 

 În ţările române folosirea „lefegiilor”, aşa cum erau denumiţi 

mercenarii în Evul Mediu românesc, era o practică comună, semnalată încă 

din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Folosirea mercenarilor a atins un 

nivel maxim în timpul domniei lui Mihai Viteazul. 

 Mercenarii au fost folosiţi şi în numeroase războaie civile moderne, 

în ţări precum Angola
*
, Sierra Leone, Papua Noua Guinee, Balcanii de 

Vest, Irak, Afganistan, etc. 

 Evoluţiile în domeniul mercenariatului au continuat şi, începând cu a 

doua jumătate a secolului XX, au luat forma unor structuri militarizate de 

securitate privatizate – companii de mercenari, contractori, voluntari etc. 

Companiile militare private (CMP) moderne îşi au originea în anul 1965, 

când un grup de veterani britanici ex-SAS sub conducerea fondatorului 

SAS, Sir David Stirling şi a lui John Woodhouse, au pus bazele „Watch 

Guard International” ca o companie privată care putea fi contractată în 

scopuri de securitate şi militare. Prima misiune a companiei a fost în 

Yemen, pentru a identifica, evalua şi raporta despre starea forţelor regaliste. 

Au urmat misiuni în Zambia şi Sierra Leone. 

                                                           
*
 Detalii privind mercenarii angajaţi în Angola, pot fi găsite în cartea mea „Armata Română în 

prima misiune operativă din afara teritoriului naţional după Al Doilea Război Mondial, operaţia 

ONU în Angola, UNAVEM-III”. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Egiptul_Antic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIII-lea_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Faraon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ramses_al_II-lea
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 Pentru a evita unele posibile confuzii între termeni şi definiţii, 

oricum controversate, să vedem cine poate fi considerat mercenar. 

 Răspunsul poate fi găsit în „Protocolul adiţional al Convenţiei de la 

Geneva” din 1977 (APGC77) care ne oferă definiţia cea mai acceptată la 

nivel internaţional (deşi există ţări care o resping, printre care SUA). Acest 

act normativ prevede la articolul 47: 

 1. Un mercenar nu are dreptul la statutul de combatant sau de 

prizonier de război; 

 2. Prin termenul mercenar se înţelege orice persoană care: 

 (a) este special recrutată în ţară sau în străinătate pentru a lupta 

într-un conflict armat; 

 (b) în fapt, ia parte la ostilităţi; 

 (c) ia parte la ostilităţi în scopul obţinerii unui avantaj personal şi 

căreia îi este efectiv promisă, de către o parte în conflict sau în numele ei, o 

remuneraţie superioară aceleia promise sau plătite combatanţilor cu grad 

şi funcţie asemănătoare din forţele armate ale părţii angajatoare; 

 (d) nu este nici resortisant al unei părţi la conflict şi nici rezident al 

teritoriului controlat de o parte la conflict; 

 (e) nu este membru al forţelor armate ale unei părţi la conflict; 

 (f) nu a fost trimisă de către un stat, altul decât o parte la conflict, în 

misiune oficială ca membru al forţelor armate ale statului respectiv. 

 Pentru ca un combatant să fie considerat drept mercenar, el trebuie 

să satisfacă toate criteriile Convenţiei de la Geneva (a-f). 

 Drept urmare a faptului că mercenarul are ca principală motivaţie 

câştigul material (banii), termenul în sine a căpătat o conotaţie negativă. 

 Mercenarii sunt folosiţi în primul rând pentru: culegerea de 

informaţii, instruire, securitatea şi protecţia coloanelor logistice, a 

obiectivelor şi a persoanelor importante (VIP), sabotaje, consiliere, 

expertiză tehnică, transport, iar, atunci când se impune, și în luptă. 

 Obligaţiile juridice internaţionale ce revin statelor care angajează 

companii militare şi de securitate private ce acţionează în situaţii de conflict 

armat sunt stipulate în „Documentul de la Montreux” din anul 2008, 

rezultat în urma unui proces internaţional lansat în anul 2006 de către 

Elveţia şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, ca răspuns la preocupările 

crescânde provocate de absenţa unui cadru juridic clar pentru sectorul de 

securitate privat. Acest document vizează îmbunătăţirea respectării de către 

trupele de mercenari a dreptului internaţional umanitar şi a drepturilor 

omului. 

 Documentul de la Montreux a fost semnat până în prezent de un 

număr de 55 de state şi 3 organizaţii internaţionale (UE, OSCE şi NATO). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
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Dacă SUA au fost printre primele naţiuni semnatare, Rusia, care nu 

recunoaşte oficial astfel de companii şi al cărei cod penal pedepseşte astfel 

de activităţi desfăşurate în conflicte armate în scopul obţinerii de profit 

financiar, nu a aderat până în prezent la acest document. 

 Nici România nu se află printre ţările semnatare. 

 Începând cu anii '90, odată cu reducerea numărului de trupe în multe 

armate ale lumii, a crescut numărul companiilor militare private (CMP). 

Aceasta a dus şi la creşterea semnificativă a cotei de piaţa a trupelor de 

mercenari. Dacă în 2013, cererea globală privind unităţile de mercenari era 

estimată la puţin peste 100 miliadre USD; astăzi aceasta este estimată la 

244 miliarde USD anual. 

 În teatrele de război, raportul dintre trupele private şi cele ale forţelor 

militare ale statelor a înregistrat o ascensiune dramatică: în 1991, raportul 

era de 1 la 50; în 1999, raportul era de 1 la 10, iar în 2003, în Irak, s-a ajuns 

ca mercenarii companiilor private să reprezinte, ca număr, a doua forţă 

după trupele militare ale SUA. 

 În Rusia ideea creării unei CMP a apărut în anul 2010, în cadrul 

Forumului Economic de la St. Petersburg. La acest forum a fost prezent şi 

Eeben Barlow, fondatorul primei companii militare private, „Executive 

Outcomes” (fondată în Africa de Sud, în 1989), care a prezentat un model 

de organizare şi a oferit soluţii pentru adaptarea unei astfel de companii la 

condiţiile şi nevoile Rusiei. 

 Necesitatea realizării unui detaşament de „rezervişti” în Rusia fusese 

discutată cu un an în urmă. Planul era susţinut de generalul Nikolai 

Makarov, şeful Statului Major General. Rocada în funcţia de preşedinte 

dintre Putin și Medvedev, scandalul în jurul demisiei ministrului rus al 

apărării, Anatoly Serdyukov şi retragerea din funcţie a generalului Nikolai 

Makarov, au amânat înfiinţarea unei structuri de mercenari în Rusia. 

 De fapt, CMP ruseşti apăruseră şi funcţionau cu mult înainte. Astfel 

se explică faptul că „voluntarii” ruşi plecau să lupte de partea sârbilor din 

fosta Iugoslavie ( între 1992-1995 câteva sute de mercenari ruşi au fost 

activi în Bosnia şi Herţegovina, luând parte şi la epurarea etnică din 

oraşului Višegrad). 

Aceştia erau în mare parte veterani angajaţi de compania de 

securitate „Rubikon” din Sankt-Petersburg, sub supravegherea şi controlul 

Serviciului Federal de Contrainformaţii al F. Ruse (FSK), succesorul KGB, 

care în 1995 a devenit Serviciul Federal de Securitate (FSB). Fără 

consimţământul şi implicarea serviciilor de securitate şi a autorităţilor ruse, 

activităţile acestor „voluntari” ar fi fost imposibile. Conform aceleiaşi 

scheme, Moscova a trimis mai târziu mercenari din CMP în Transnistria, 
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Nagorno-Karabah, Georgia, Ucraina (Crimeea şi Donbas), Siria, Africa, 

America de Sud şi Asia. 

 Se estimează că Rusia este o adevărată rezervă generală de 

mercenari pentru CMP şi conform evaluărilor, este capabilă să livreze pe 

piaţa mondială a serviciilor militare private de la 100.000 până la 150.000 

de mercenari cu pregătire militară de top (în Rusia există peste 3.500 de 

veterani ai Legiunii Străine Franceze). 

 

 Demersurile pentru realizarea cadrului legislativ de 

funcţionare a CMP 

 Companiile militare private (Chastnaja Voennaja Kompanija - 

ChVK), recrutează mercenari (contractori militari privaţi) în Rusia, dar îi 

înregistrează oficial în alte ţări întrucât legea rusă consideră mercenariatul 

ilegal: participarea la un conflict armat pe teritoriul unui stat străin se 

sancţionează cu o pedeapsă de până la şapte ani închisoare, iar pentru 

recrutarea, instruirea şi finanţarea mercenarilor, pedeapsa este de până la 15 

ani. 

 Mercenarii din Rusia pot fi urmăriţi penal în baza a două articole din 

Codul penal: articolul 359 („Activitate mercenară”) şi articolul 208 

(„Organizarea unei structuri armate ilegale”). 

 În orice caz, liderii de la Moscova au găsit o cale de compromis prin 

care să se permită şi funcţionarea companiilor de mercenari şi eludarea 

responsabilităţii statului pentru acţiunile acestora. Poziţia exprimată de 

Viktor Ozerov, preşedintele comisiei de apărare din cadrul Consiliului 

federal (Camera superioară parlamentului) este edificatoare: „Companiile 

militare private sunt şi vor rămâne ilegale în Rusia. Dar dacă sunt 

înregistrate în străinătate, Rusia nu este responsabilă legal pentru nimic”. 

 Această situaţie convine şi companiilor de contractori, deoarece 

legalizarea ar însemna control din partea instituţiilor statului, ceea ce ar 

limita libertatea de acţiune a acestora şi le-ar afecta şi bugetele. 

 Pe de altă parte, companiile de mercenari din Rusia nu dispun de 

mijloace legale pentru a cumpăra arme de pe piaţa locală. Fie le cumpără în 

străinătate, fie le primesc din depozitele unităţilor militare ruseşti, ca în 

cazul mercenarilor ce luptă în Donbas şi Siria. 

 Nereglementarea existenţei, organizării şi funcţionării CMP convine 

şi liderilor de la Moscova deoarece lipsa cadrului juridic facilitează 

exercitarea controlului asupra mercenarilor, cărora li se reaminteşte că 

trebuie să respecte ordinele patronilor lor politici, altfel ar putea ajunge în 

spatele gratiilor. 
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 Ca mod de acţiune, mercenarii pot fi incluşi în cadrul Companiilor 

de Securitate Private (CSP), care funcţionează legal sau pot acţiona 

independent. Acestă combinaţie face dificilă departajarea între structurile 

de securitate, legale şi cele de mercenari, ilegale. Această ambiguitate 

convine de minune atât guvernanţilor, cât şi conducătorilor companiilor de 

mercenari. Cât priveşte pe mercenari, soarta acestora prea puţin contează, 

eventual este evaluată în bani. 

 Recent au fost reluate discuţiile privind necesitatea unui cadru 

legislativ care, totuşi să reglementeze existenţa şi funcţionarea companiilor 

de mercenari. Probabil că acest pas este necesar din punct de vedere tehnic 

sau guvernanţii au înţeles că trebuie să-şi asume o anumită responsabilitate 

pentru cetăţenii ruşi, fie ei chiar mercenari, mai ales atunci când, în alte 

ocazii, Kremlinul dovedeşte o grijă exagerată pentru protejarea drepturilor 

ruşilor care locuiesc în alte ţării. Mai există şi posibilitatea ca liderii ruşi să 

fi înţeles avantajele interne şi externe reprezentate de aceste companii.  

Una dintre primele încercări ale Rusiei de a reglementa legislaţia 

CMP a fost făcută în anul 2008, prin modificarea legii „asupra 

armamentului”, acordând agenţiilor de securitate ale companiilor ruseşti 

Transneft, Lukoil şi Gazprom dreptul de a folosi în ţară şi în afară arme de 

serviciu pentru a asigura siguranţa instalaţiilor. 

 Trei ani mai târziu, în presa rusă a fost discutată nevoia de a forma 

„unităţi de voluntari din rezerva FSB şi a forţelor armate ale F. Ruse”. A 

fost o undă verde dată de la vârful conducerii politice a statului, girată chiar 

de Putin care a adus în discuţie beneficiile pe care statul le are ca urmare a 

activităţilor companiilor de mercenari. Cu un asemenea sprijin nu este de 

mirare că pasul următor a fost adoptarea legii privind crearea „rezervelor 

de luptă în structurile de forţă”. Aceasta nu a rezolvat pe deplin problema 

realizării unui cadru legal în baza căruia urma să se desfăşoare activitatea 

companiilor de mercenari, astfel încât, în anul 2013, deputatul Aleksey 

Mitrofanov a prezentat în Duma rusă proiectul de lege „Cu privire la 

reglementarea de stat a formării şi funcţionării companiilor militare 

private”. O astfel de lege nu s-a bucurat de prea multă popularitate în 

rândurile Armatei, ceea ce a determinat, în anul 2014, blocarea adoptării 

acesteia de către lobby-ul din cadrul Ministerului Apărării. 

 Rezolvarea acestui conflict de interese a fost simplă şi în buna 

tradiţie rusească: responsabilitatea pentru înregistrarea şi monitorizarea în 

ţară şi în exterior a companiilor de mercenari urma să revină FSB-ului. De 

asemenea, proiectul de lege prevedea introducerea unui sistem informatic 

unic, în care să fie stocate datele despre licenţele eliberate CMP, precum şi 

detaliile activităţilor acestora. 
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 Ministerului Apărării, cei din administraţia prezidenţială şi din 

guvern, care vedeau în implementarea acestei legi pericolul de a da 

posibilitatea FSB-ului de a crea o forţă armată paralelă, au criticat şi s-au 

opus în continuare votării legii în forma iniţială. 

 O altă încercare de a legaliza existenţa companiilor private a fost 

făcută în martie 2016, după un val de rapoarte despre participarea 

mercenarilor ruşi la războiul din Siria. Proiectul deputaţilor partidului „O 

Rusie Dreaptă” (partid social-democratic format în octombrie 2006), 

Ghenadie Nosovko şi Oleg Mikheyev, nu s-a bucurat nici de sprijinul celor 

de la FSB şi GRU, nici al guvernului, aşa că a fost retras. 

 Din toată această tevatură politică al cărui scop era acela de a acorda 

recunoaştere legală unei structuri ce exista, funcţiona, era tolerată şi folosită 

de guvern, un lucru apare cu claritate, anume lupta dintre FSB şi GRU 

pentru control, influenţă şi putere. Probabil că argumentele FSB, dar şi 

orgoliul de fost KGB-ist l-au convins pe Putin că mercenarii controlaţi de 

Armată reprezintă o ameninţare potenţială la adresa puterii sale. 

 La 15.01.2018 a avut loc un incident care a readus statutul legal al 

companiilor de mercenari în discuţia publică. Doi luptători ruşi, membri ai 

„Grupului Wagner”, capturaţi de ISIS au fost executaţi. Ministrul de 

externe, Serghei Lavrov, a fost întrebat într-o conferinţă de presă despre 

soarta acestora. Lavrov a prezentat poziţia oficială a guvernului, anume că 

în acest caz susţine poziţia Ministerului Apărării, anume că prizonierii ruşi 

nu aveau nimic de-a face cu Armata Rusiei. Evaluând corect ce urmări ar fi 

putut avea acest răspuns, a continuat aducând în discuţie necesitatea 

legalizării forţelor militare private din Rusia: „În acest caz, cadrul legislativ 

trebuie îmbunătăţit în mod clar, astfel încât aceşti oameni să beneficieze de 

protecție juridică.” 

 Deputaţii din Duma de Stat au preluat imediat subiectul. „Activitatea 

companiilor militare private necesită o reglementare juridică, deoarece 

funcţionarea semilegală a unor astfel de companii este prea periculoasă”, 

a declarat Andrei Isayev din partidul de guvernământ, Rusia Unită. 

 După doar câteva zile, parlamentul a adoptat un proiect de lege 

iniţiat de liderul partidului „O Rusie Dreaptă”, Serghei Mironov. 

 Noul proiect de lege stipula dreptul membrilor companiilor militare 

private să „participe la operaţii de combatere a terorismului în străinătate, 

să apere suveranitatea statelor aliate împotriva agresiunii externe, precum 

şi să apere diferite instalaţii”. 

 La 23 ianuarie 2018, proiectul a fost trimis guvernului pentru 

avizare. 
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 Iniţiativa a fost susţinută de generalul Vladimir Şamanov, fost 

comandant al Trupelor Aeriene ruseşti, veteran al războaielor din Caucaz 

(cunoscut ca „măcelarul Ceceniei”), în prezent preşedinte al Comisiei 

pentru apărare din Duma de Stat. El a spus că „…legalizarea ChVK ar 

trebui să se realizeze printr-o lege separată, în conformitate cu practica 

globală”. 

 Entuziasmul foştilor militari este uşor de înţeles. În noul proiect, 

drepturile de acordare a licenţelor şi controlul companiilor militare private 

reveneau Ministerului Apărării. Mai mult, preşedintele Comitetului de 

Apărare şi Securitate al Consiliului Federaţiei Ruse, generalul Viktor 

Bondarev (fostul comandant al Forţelor Aerospaţiale ruseşti) a mers mai 

departe, susţinând ideea introducerii companiilor private în ierarhia militară 

şi pur şi simplu subordonarea acestora Ministerului Apărării. 

 

 Companiile militare private ale Rusiei în activitatea recentă 

 Izbucnirea luptelor în Ucraina (Donbas şi Lugansk), caracterul 

neoficial al implicării militare a Rusiei în aceste regiuni şi negarea de către 

clasa politică de la Moscova a intervenţiei militare în estul Ucrainei, au 

făcut ca formaţiunile militare de mercenari să devină tot mai necesare. 

Acţiunile lor se potriveau perfect cu principiile războiului hibrid adoptat de 

către conducerea Armatei Rusiei. 

 În general, companiile militare private din Rusia pot fi împărţite în 

două grupuri: 

 - în primul grup activităţile sunt organizate şi conduse de veterani ai 

forţelor speciale FSB, mai ales de la unităţile Alpha şi Vympel; 

 - cel de-al doilea grup este dominat de veteranii forţelor speciale ale 

GRU şi ale trupelor de paraşutişti. 

 Cea mai cunoscută companie militară privată rusă, „Wagner ChVK”, 

este inclusă în al doilea grup, în timp ce „Grupul de Securitate Moran” este 

o opţiune de securitate „civilă”. 

 Există, de asemenea, companii private mari care operează într-o 

sferă largă de misiuni de securitate şi apărare, cu prezenţă activă atât a 

veteranilor din forţe speciale ale armatei cât şi ai FSB şi Ministerului de 

Interne. 

 Militanţii pro-ruşi din batalionul „Vostok”, între primele forţe de 

mercenari implicaţi în conflictul militar din Ucraina, au participat la luptele 

dintre forţele de securitate ucrainene şi separatiştii din estul ţării din mai 

2014 (cel puţin doi oameni au fost declaraţi morţi şi opt răniţi). 

 Una din cele mai cunoscute companii este „Grupul RSB”, fondat de 

foşti ofiţeri ai GRU şi FSB. Conducătorul „RSB”, Oleg Krinitsyn, 
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absolvent al Academiei FSB, se mândreşte cu faptul că operează politic în 

zone instabile, dar numai cu acordul guvernului legal al ţării. În Libia, 

grupul „RSB” a semnat un contract cu generalul Khalifa Haftar, 

comandantul forţelor armate ale unuia dintre cele două guverne libiene 

aflate în conflict intern. În primăvara anului 2017, o sută de genişti „RSB” 

au plantat mine în jurul instalaţiilor industriale din Benghazi. De asemenea, 

pentru Krinitsyn „guvernele” aşa-numitelor „republici ale poporului” din 

regiunea Donbas sunt considerate legitime. 

 

 Câteva din cele mai cunoscute CMP ale Rusiei. Misiuni şi 

activităţi executate 

 Istoria modernă a utilizării mercenarilor de către statul rus a început 

înainte de anexarea Crimeei.  

 Principalele zece CMP din Rusia sunt prezentate în schema de mai 

jos. 

 
 

 „Grupul de securitate Moran” (GSM), menţionat anterior, a fost 

fondat de patru foşti ofiţeri FSB. Vyacheslav Kalashnikov, colonel 

pensionar, a devenit şeful companiei. „GSM” a fost jumătate deţinută de 

Neova Holdings Ltd., înregistrată în Insulele Virgine Britanice. 

 Grupul este specializat în recrutarea şi instruirea personalului de 

securitate pentru protecţia vapoarelor ce navighează în zone cu activitate 

semnificativă de piraterie. 
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 În vara anului 2013, compania, cu portofoliu extins, a primit o 

misiune de natură complet diferită. Ministerul Resurselor Petroliere şi 

Minerale din Siria a solicitat recrutarea, instruirea şi trimiterea 

„specialiştilor” pentru a proteja instalaţiile de minerit, transport şi 

prelucrare a petrolului. Câţiva manageri ai grupului au înregistrat compania 

Slavonic Corps Ltd. în Hong Kong, în timp ce biroul principal a început să 

funcţioneze la Moscova. Compania a recrutat 267 de persoane care au 

semnat contracte cu ministerul sirian pentru protecţia „instalaţiilor de 

extracţie, transport şi prelucrare a ţiţeiului”. 

 În septembrie 2013, un grup de mercenari din „Slavonic Corps” au 

traversat Libanul pentru a ajunge în Siria, la un centru de instruire din 

apropiere de Latakia. Cei mai mulţi dintre aceştia erau foşti luptători din 

trupele OMON (Unitatea de Poliţie Specială) şi forţe speciale ale 

Ministerului de Interne. Anterior aceştia luptaseră în Caucazul de Nord şi 

Tadjikistan. Li s-a promis 4.000 de dolari pe lună, 20.000 de dolari pentru 

rănire gravă şi 40.000 de dolari pentru familie, în caz de deces. 

 În Siria au aflat că înainte de a putea proteja infrastructura petrolieră, 

va trebui să o recucerească de la rebeli. Pe 13 octombrie 2013, „Corpul 

Slavonic” a fost ambarcat în autobuze şi jeep-uri. Au primit doar arme 

uşoare, iar convoiul a pornit spre Est, ţintele fiind instalaţii de petrol din 

provincia Deir ez-Zor. Mercenarii nu au ajuns acolo. După patru zile de 

călătorie, convoiul a fost atacat în apropierea oraşului Al-Sukhnah, din 

provincia Homs, de rebelii islamici din gruparea Jaysh al-Islam, care 

depăşeau numeric pe mercenarii ruşi. Măcelul a fost evitat datorită unei 

furtuni de nisip care a permis mercenarilor să iasă din ambuscadă, practic 

fără pierderi. În haosul luptei a fost pierdut un dosar cu documente în care 

erau date despre provenienţa luptătorilor. A fost suficient ca insurgenţii să 

anunţe pe toate canalele de ştiri că forţe armate ruseşti luptau deja în Siria. 

Acest lucru nu a fost în folosul Damascului şi Moscovei, fapt pentru care 

„Corpul Slavonic” a fost redislocat şi transportat rapid în Rusia. La sosirea 

mercenarilor pe aeroportul din Moscova, cele două avioane au fost 

înconjurate de forţe speciale FSB Alpha şi mercenarii au fost reţinuţi. În 

final au fost eliberaţi 265 de luptători (cu avertisment). Dar cei doi 

comandanţi ai companiei, Vadim Gusev (era şi director adjunct la Moran) 

şi Evgheni Sidorov (şeful resursei umane la Moran) au fost condamnaţi, în 

temeiul articolului 359, la trei ani de închisoare. Fişele cu detaliile 

personale ale luptătorilor au rămas în sediul FSB de la Lubyanka. 

 Nu se ştie dacă aceasta a fost singura misiune a „Corpului Slavonic” 

în Siria. Au apărut, informaţii (neconfirmate), că membrii acestei 
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formaţiuni au fost văzuţi în timpul luptelor din anul 2013, în zonele Deir 

ez-Zor, Hama şi Alep. 

 În pofida acestui incident, peste câteva luni cererea de mercenari a 

crescut din nou odată cu intervenţia mascată a Rusiei în estul Ucrainei şi 

utilizarea pe scară largă a metodelor de luptă specifice războiului hibrid. S-a 

dovedit că aproape toţi veteranii „Corpului Slavonic” s-au aflat într-un 

centru de instruire situat lângă Molkino (Krasnodar Krai) de unde se 

deplasau şi acţionau în Donbas. 

 În octombrie 2015, site-ul Fontanka.ru, a informat că veteranii 

„Corpului Slavonic” au fost văzuţi luptând într-o unitate a rebelilor din 

Donbas. 

 „Grupul RSB” este o altă structură privată de mercenari ce 

acţionează sub directa coordonare a Moscovei şi care colaborează cu 

contractantul militar „Navsec Group Ltd.” din Noua Zeelandă. Domeniile 

de expertiză ale grupului sunt: operaţii terestre şi navale; protecţia forţelor; 

protecţia infrastructurii şi a demnitarilor; informaţii; instrucţie şi 

antrenament; consultanţă de securitate militară şi politică. Oferă o gamă 

largă de servicii şi misiuni specifice pe următoarele direcţii: 

 - acţiuni de combatere a terorismului; 

 - acţiuni antigherilă şi antiinsurgenţă; 

 - protecţia şi siguranţa apropiată; 

 - protecţia navelor comerciale împotriva piraţilor; 

 - protecţia şi escortarea convoaielor, a coloanelor oficiale şi VIP; 

 - protecţia obiectivelor strategice şi infrastructurii, inclusiv a 

frontierelor; 

 - culegerea şi analiza de informaţii; 

 - deminarea câmpurilor de mine; 

 - servicii de consultanţă militară şi asistenţă juridică; 

 - instruire şi antrenament, inclusiv organizarea unor seminarii 

speciale şi cursuri practice pentru personalul unităţilor militare şi de 

securitate. 

 Sediul central al „RSB” este la Moscova, dar are şi un Oficiu 

Regional pentru Africa de Vest şi Orientul Apropiat în Senegal şi 

reprezentanţe în Turcia, Cipru, Germania şi Italia. Deţine o bază 

operaţională în Sri Lanka (baza „Mount Lavinia”) cu capacitatea de 30 

luptători. 

 În afară de participarea la operaţiunile din Siria şi Donbas, 

companiile de mercenari din Rusia pot fi subcontractate şi de clienţi 

externi, cu predilecţie din SUA şi Marea Britanie. 
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 Companii de mercenari ca „Centr R”, „Top-Rent Security” şi 

„Redut-Antiterror” şi-au trimis oamenii în Iugoslavia, Caucaz, Libia, Irak şi 

Afganistan. Experţi lunetişti, genişti, forţe speciale şi alte specialităţi, 

execută misiuni oriunde este nevoie şi de orice fel. 

 „ENOT Corp” are sediul la Moscova şi se ocupă oficial de acţiuni 

militaro-patriotice şi de colectarea ajutoarelor pentru regiunile separatiste. 

Mercenarii „ENOT” au luat parte la diverse activităţi militare în Donbas şi 

luptă alături de rebeli împotriva trupelor ucrainene. Compania „ENOT” a 

co-fondat „Uniunea Voluntarilor din Donbas”. 

 „ENOT Corp” recrutează personal din Donbas pentru războiul din 

Siria. 

 În fruntea „ENOT” se află Alexander Borodai, fost „prim-ministru” 

al nerecunoscutei Republici Populare Donetsk şi consilier al primului 

premier al guvernului autonom al Crimeei în perioada anexării ruseşti. 

 În războiul din Donbas, Rusia nu a folosit numai foşti membri ai 

„Corpului Slavonic” şi „ENOT”. În primele săptămâni de revoltă, GRU a 

trimis la Donetsk întreg Batalionul „Vostok”, format în principal din 

veterani ai luptelor din Caucazul de Nord. 

 „Grupul Wagner”: numele un are nicio legătură cu cel al 

compozitorului german, ci este pseudonimul comandantului formaţiuni, 

Dimitri Utkin
**

. 

 Când a început conflictul cu Ucraina, forţe de mercenari au fost mai 

întâi antrenate în Molkino şi apoi, chiar înainte de a fi trimişi în luptă, şi-au 

definitivat pregătirea într-un centru militar de lângă Rostov-pe-Don, mai 

aproape de graniţa ucraineană. Instruirea a fost condusă de cadre ale 

forţelor speciale din Ministerul Apărării. 

 Elemente de „wagneriţi” au fost văzute în Crimeea încă din februarie 

şi martie 2014 când grupuri de mercenari au început să treacă graniţa (aşa 

numiţii „omuleţi verzi”). Acestea erau, în general, grupuri tactice, de 

valoare companie. Apoi au urmat forţele principale ale „Grupului Wagner”. 

                                                           
**

 Născut în Ucraina în 1970, Dimitri Utkin a intrat în armată în timpul perioadei sovietice şi şi-a 

făcut cariera în Armata rusă. A ajuns la gradul de locotenent-colonel şi a trecut în rezervă în anul 

2013, lăsând postul de comandant al unităţii militare nr. 75143, adică Regimentul 700 forţe 

speciale independente din cadrul Brigăzii 2 Independente FS a GRU, staţionată în Pechory 

(regiunea Pskov). Iniţial angajat de Moran, unde a participat la operaţiunile de securitate maritimă, 

a fost unul dintre participanţii la expediţia Corpului Slavonic în Siria. După ce s-a întors la 

Moscova, a evitat pedeapsa şi câteva luni mai târziu a ajuns pe frontul din Donbass, în fruntea 

propriului grup de mercenari recent format, Grupul Wagner. Pseudonimul Wagner adoptat de 

Utkin, se presupune că este datorită simpatiei sale pentru cel de-al Treilea Reich (Richard Wagner 

a fost considerat compozitorul preferat al lui Hitler). 
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 Acordurile de la Minsk şi încetarea focului în Donbas nu au 

însemnat sfârşitul activităţilor mercenarilor Wagner. Aceştia au fost folosiţi 

în disputele iscate între diferitele grupări de rebeli: în Lugansk au lichidat 

comandanţii locali recalcitranţi şi incomozi precum Aleksander Biednov, 

Pavel Driomov sau Aleksey Mozgovoy. 

 Apoi, mercenarii „Grupului Wagner” au fost redirecţionaţi către o 

altă zonă de mare interes pentru Moscova, anume în Siria, pentru a lupta în 

sprijinul preşedintelui ţării, Bashar al-Assad. 

Astfel, în 2015, după o pregătire specială în 

Krasnodar Krai, mercenarii comandaţi de 

Utkin au aterizat în Siria. La scurt timp după 

lansarea de către Rusia, în toamna anului 

2015, a operaţiunii aeriene, au apărut şi 

primele rapoarte privind pierderile din 

rândurile mercenarilor ruşi. Mercenarii ucişi 

în acţiunile de luptă din Siria nu au fost 

incluşi în statisticile oficiale ale pierderilor 

înregistrate de trupele ruseşti din teatrul de 

operaţii sirian. Se estimează că „Grupul 

Wagner” a pierdut sute de luptători în cele mai aprige lupte: Palmira (2016 

şi 2017), Alep și altele. 

 Analizând subordonarea, pregătirea, finanţarea şi misiunile, cu greu 

putem numi „Grupul Wagner” o companie privată. În cel mai bun caz am 

putea să-l definim ca fiind o forţă specială privată, ilegală, care execută în 

mod secret, ordinele Moscovei. 

 Sponsorul „Grupului Wagner” este omul de afaceri Yevgeny 

Prigozhin (cunoscut şi ca bucătarul lui Putin). Utkin a combinat serviciul de 

mercenariat cu activităţi specifice companiilor lui Prigozhin: „Concord 

Management” şi „Consulting & Concord Catering” (acesta este un centru 

major de catering pe piaţa rusă, inclusiv pentru aprovizionarea Kremlinului, 

de unde vine şi porecla lui Prigozhin). 

 Prigozhin finanţează, de asemenea, „troll farms”, în care activează 

informaticieni specializaţi în propagandă antioccidentală, dezinformare şi 

manipulare a opiniei publice în mediul virtual. 

 Din acest motiv, printre altele, omul de afaceri a fost inclus pe lista 

de sancţiuni din SUA, alături de Utkin şi „Grupul Wagner”. 

 În Siria mercenarii „Wagner” sunt plătiţi de compania „Evro Polis”, 

controlată de Prigozhin. 

 Pentru serviciu în „zona de deşert”, soldaţii grupului Wagner 

primesc aproximativ 2.500 de dolari pe lună. Răniţii pot primi până la 

 
Utkin, primul din dreapta, în 

compania preşedintelui Putin, 

decembrie 2016 
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15.000 de dolari, iar familiile celor ucişi în luptă primesc de la 20.000 $ la 

50.000 $, în funcţie de gradul celui decedat şi circumstanţele morţii lor. 

 Conform surselor occidendale, în perioada de vârf a acţiunilor din 

Siria, au fost folosiţi până la 2.000 de mercenari din această companie 

(puterea totală estimată a „Grupul Wagner” este de aproximativ 6.000 

luptători). „Grupul Wagner” este organizat pe 4 brigăzi de cercetare, 

recunoaştere, asalt (fiecare compusă din trei batalioane cu companii de până 

la 100 de luptători), un divizion de artilerie (trei baterii de câte 100 de 

militari fiecare), o companie de tancuri (douăsprezece tancuri), o companie 

de cercetare-diversiune cu 150 de luptători), o companie de geniu (100 de 

luptători), o companie de transmisiuni (100 luptători) şi subunităţi logistice. 

 Echipamentele, armele şi muniţiile au fost furnizate de Ministerul 

Apărării al Rusiei. 

 În Siria, comandanţii ruşi folosesc mercenarii ca forţe luptătoare, de 

cercetare-recunoaştere şi pentru dirijarea atacurilor aeriene către ţinte. 

Armamentul greu constă din aruncătoare, dar forţele de mercenari pot fi 

sprijinite cu foc al artileriei trupelor regulate. 

 Wagneriţii au fost transportaţi în Siria la bordul avioanelor 

companiei aeriene private „Syrian Cham Wings”, care zburau pe ruta 

Rostov-pe-Don, Damasc sau Latakia. De la începutul anului 2017 până la 

sfârşitul lunii martie 2018, au avut loc 51 de astfel de zboruri. În 2016, 

„Cham Wings” a intrat sub incidenţa sancţiunilor SUA, pentru transportul 

luptătorilor pro-Assad în Siria. 

 În primăvara anului 2016, majoritatea mercenarilor şi-au primit banii 

şi s-au întors acasă, dar la sfârşitul anului 2016 s-a luat decizia de 

consolidare a dispozitivului militar rusesc din Siria. Forţele „Wagner” au 

început să se reîntoarcă în Siria, dar în condiţii diferite. Acum ei ar fi trebuit 

să apere câmpurile petroliere siriene ca angajaţi oficiali ai companiei 

petroliere „Evro Polis”, asociată cu Prigozhin. Dar salariile erau mai mici, 

iar armele nu mai erau atât de moderne. 

 La sfârşitul lunii septembrie 2017, ISIS a contraatacat în mod 

neaşteptat forţele guvernamentale dispuse între Palmyra şi Deir ez-Zour. 

Trupele lui Assad s-au retras lăsând forţele „Wagner” pe cont propriu. 

Câţiva mercenari au fost capturaţi de jihadişti, doi fiind executaţi în faţa 

camerelor de filmat, iar filmul postat pe internet. 

 Însă cea mai mare înfrângere a mercenarilor „Wagner” a fost la 

începutul lunii februarie 2018. Câteva sute de mercenari au fost omorâţi de 

forţele aeriene ale SUA în Valea Eufratului, în timp ce încercau să preia 

instalaţiile petroliere. Cel mai probabil aceştia acţionau în interesul 

companiei „Evro Polis”, care semnase un acord cu guvernul Siriei prin care 
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i s-au acordat drepturile la un sfert din veniturile obţinute din extracţia de 

petrol şi gaze în zonele care urmau să fie recuperate de la duşmanii lui 

Assad. 

 Problema masacrului mercenarilor ruşi din Siria a avut o acoperire 

mediatică foarte mare, fapt ce a dăunat imaginii lui Putin în timpul 

campaniei prezidenţiale din Rusia. Oficialităţile de la Moscova nu au 

precizat în niciun comunicat numărul morţilor, în schimb, în aprilie 2018, 

Mike Pompeo, directorul CIA de atunci (acum secretar de stat), menţiona 

într-o şedinţă a comisiei Senatului american că numărul morţilor este de 

„câteva sute” de ruşi. Interesant este că şi paginile de socializare ale unora 

dintre luptătorii „Wagner” confirmă aceste pierderi grele. 

 În ciuda pierderilor mari, mercenarii ruşi au continuat să opereze în 

Siria. Mai mult, recent (februarie 2020) autorităţile militare americane au 

avertizat că din nou se înregistrează încercări ale mercenarilor rusi de a se 

apropia de instalaţiile petroliere siriene. 

 La sfârşitul lunii martie 2018, au fost văzuţi mercenari ruşi 

participând la acţiunile de securizare a zonei Ghouta de Est. După o 

convorbire telefonică între generalul Joseph Dunford, preşedintele 

Comitetului Şefilor de State Majore al SUA şi generalul Valery Gerasimov, 

şeful Statului Major General al Forţelor Armate ale Rusiei, mercenarii s-au 

retras, evitând un alt masacru. 

 Trebuie amintit că, deşi „Grupul Wagner” se află în centrul forţelor 

de mercenari ale F. Ruse, mai există şi alte formaţiuni mai puţin cunoscute, 

care nu sunt subordonate direct Armatei ruse, compuse în principal din 

veterani ai luptelor din Donbas. 

 În noiembrie 2018, surse OSINT indicau companiile omului de 

afaceri rus Yevgeny Prigozhin ca fiind implicate în acţiuni militare, de 

asigurarea securităţii sau organizarea de campanii politice, în 10 ţări 

africane. Mercenarii „Grupului Wagner”, sunt prezenţi în Angola, Guineea, 

Guineea-Bissau, Republica Democratică Congo, Zimbabwe, Libia, 

Madagascar, Mozambic, Sudan şi Republica Centrafricană. 

 La 4 octombrie, postul de radio „Vocea Americii” anunţa şi 

Moscova confirma, fără a oferi detalii (apoi a negat) că 35 de mercenari din 

„Wagner”, care luptau de partea generalului libian Khalifa Haftar, au fost 

ucişi în apropiere de Tripoli. Raportul arată că „Wagner” asigură în Libia 

servicii operative, sprijin de artilerie, de operare a dronelor şi servicii 

logistice. 

 „Grupul Turan” a devenit cunoscut mai cu seamă datorită acţiunilor 

sale din Siria. Informaţia despre o „nouă companie militară privată” 

prezentă în Siria a apărut pentru prima dată în aprilie 2017. Cu toate 
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acestea, mult timp nu a existat nici o dovadă concludentă a existenţei sale. 

Membrii grupului sunt recrutaţi din Rusia, dar şi din fostele republici 

sovietice din Asia Centrală şi Caucaz. 

 Experţii aseamănă „Grupul Turan” cu „Blackwater” din SUA. 

 Important de subliniat că spre deosebire de mercenarii ruşi care 

luptau anterior de partea regimul dictatorului sirian, Bashar al-Assad, 

„Grupul Turan” operează în structurile armatei guvernamentale şi participă 

la bătăliile purtate de aceasta. 

 Datele existente despre Turan sunt reduse şi controversate. 

 „Vegacy Strategic Services Ltd.”: Fotografii recente preluate şi 

prezentate de „South Front - Analisys Intelligence” pe pagina sa web la 

09.02.2019 prezintă presupuşi contractori militari privaţi din Rusia care 

antrenează trupele siriene. Mercenarii din fotografiile făcute public aparţin 

companiei de mercenari „Vegacy Strategic Services Ltd.” înregistrată în 

Cipru, în 2012. Organizaţia declară că are contractori ce au aparţinut 

structurilor militare din Rusia, Ucraina şi Grecia. 

 În martie 2019 au apărut noi date şi imagini ce prezentau mercenari 

ruşi şi ucraineni implicaţi în procesul de pregătire a unui grup de 

palestinieni ce urmau să lupte alături de trupele guvernamentale siriene. S-a 

concluzionat că aceşti mercenari aparţineau unei alte companii de 

contractori de sorginte rusească denumită „Vega Security Services” care, 

spre deosebire de „Wagner”, se potriveşte mai bine cu descrierea unei 

companii militare private. 

 „Vega Security Services” a oferit securitate persoanelor fizice şi 

companiilor din medii cu risc sporit, precum şi protecţie pentru navigaţia 

maritimă. 

 La un an după înfiinţare companiei, aaceasta s-a mutat în Cipru unde 

şi-a schimbat denumirea în „Vegacy Security Services Ltd”. A fost 

înregistrată în iunie 2012 şi desfiinţată în mai 2018, potrivit registrului 

companiilor cipriote. Desfiinţarea companiei pare doar de formă, deoarece 

filialele acesteia continuă să funcţoneze şi să acţioneze pentru pregătirea 

militarilor sirieni. Sediul central al companiei este la Moscova, dar are 

reprezentanţe în Siria, Marea Britanie, Germania şi Thailanda. 

 În afară de Siria, Crimeea şi estul Ucrainei, companiile de mercenari 

înfiinţate de Rusia sunt prezente în Africa (Sudan, Republica Centrafricană, 

Madagascar, Burundi, Libia, Etiopia şi Somalia) şi America de Sud 

(Venezuela şi Argentina). 

 Burundi oferă un nou model prin care Rusia angajează CMP în 

Africa dar şi în alte regiuni. Conform canalului TV de informaţii „Dozhd” 

din Rusia, Burundi este un teatru de operaţii atât pentru „Grupul Wagner”, 
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cât şi pentru „Patriot”. Între cele două companii de contractori există o 

diviziune a muncii: „Wagner” se ocupă în principal de misiuni militare, iar 

„Patriot” oferă servicii de securitate, protecţie VIP şi apărare a obiectivele 

importante. Mercenarii grupului „Patriot” sunt mai bine plătiţi şi echipaţi 

decât cei ai „Grupului Wagner”. 

 Presa europeană de investigaţie, dar şi cea locală din statele vizate, 

au dat publicităţii un număr mare de anchete în care se vorbeşte despre 

reţeaua taberelor de pregătire militară răspândite în spaţiul slav. Aceste 

tabere de pregătire paramilitară erau organizate atât de către Federaţia Rusă 

direct, cât şi de organizaţiile de veterani şi cazaci din Rusia, sub 

coordonarea directă a serviciilor de informaţii ruseşti (GRU sau FSB). 

Eurasia Daily Monitor al Jamestown Foundation, The Globe Post şi reţeaua 

balcanică BIRN, au adus detalii ample privind taberele de pregătire a 

mercenarilor organizate cu precădere în Balcanii de Vest. Presa a prezentat 

câteva tabere de pregătire a viitorilor mercenari (Zlatibor, închisă în august 

2018, în localitatea Chayetina din Serbia, la 15 km de graniţa cu Bosnia 

Herţegovina; Grodno, în Belarus; Vasil Nevski în Bulgaria; Elektrogorsk, 

în Rusia), unde sunt duşi copiii veteranilor de război sârbi. În aceste tabere, 

pe lângă pregătire militară se desfăşoară şi o intensă activitate de 

propagandă şi îndoctrinare a participanţilor cu caracter pronunţat 

antiamerican, antioccidental şi prorus. În accepţiunea patronilor de la 

Moscova, aceasta este pregătire patriotică. 

 În Kotor, Muntenegru, funcţionează Armata Cazacilor Balcanici a 

generalului Viktor Zaplatin, voluntar al războaielor din Balcani, 

Transnistria şi Donbas. 

 Tabăra din Zlatibor a fost închisă la ordinul ministrului Apărării al 

Serbiei pentru a preveni „abuzuri împotriva copiiilor şi a limita 

nemulţumirea publică”. Aceasta în pofida faptului că administratorul 

taberei, Željko Vukelic, care era şi preşedintele „Societăţii Veteranilor din 

Războaiele Iugoslave”, susţinea că Ambasada Federaţiei Ruse în Serbia 

sprijinea acest proiect. 

 După cum se poate constata, Moscova a avut grijă să împânzească 

spaţiul slav cu tabere de pregătire militară şi de îndoctrinare ideologică a 

tinerilor ce se simt atraşi de aventură şi risc. Cu siguranţă numărul acestor 

facilităţi este mult mai mare decât se cunoaşte şi, probabil, mult mai multe 

specialităţi se învaţă în unele dintre ele. 

 Sistemul global de securitate este în plină transformare, istoria nu 

numai că nu s-a sfârşit, aşa cum prevestea Zbigniew Brzezinski, dar în 

materie de confruntare a revenit la vechile practici de „realpolitik”. 
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 Deci, putem anticipa că numărul organizaţiilor de mercenari va 

creşte întrucât pe piaţă există cerere mare şi oferta trebuie să fie pe măsură. 

 În ceea ce priveşte Rusia, putem doar observa cât de bine se 

integrează companiile militare private în conceptul de război hibrid adoptat 

de conducerea militară a Rusiei. 
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O P I N I I 
 

POSTMODERNISMUL ŞI EPOCA MINCIUNII 
 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

 

 Dacă mi-ar cere cineva să caracterizez 

printr-un singur cuvânt perioada istorică în care 

trăim de câtva timp şi după cum se pare vom mai 

trăi multă vreme, nu cred că mi-ar lua prea mult 

pentru a găsi cuvântul potrivit: vremea 

MINCIUNII. Parafrazându-l pe Eminescu, „acesta 

este cuvântul ce exprimă adevărul” zilelor noastre. 

Mai mult, dacă ar trebui să-i adaug şi un epitet, 

pentru mai multă precizie, i-aşi spune: perioada 

minciunii generalizate. 

 Să nu credeţi cumva că am schimbat 

profilul revistei. Nu am de gând să mă dezic de ceea ce am promis încă de 

la apariţia acesteia, anume să ne preocupăm de evenimentele politice de 

dincolo de graniţele ţării noastre şi, eventual, să tragem doar anumite 

concluzii pe care le considerăm de interes pentru România. De politica 

internă oricum sunt suficienţi, ba chiar prea mulţi, pricepuţi sau nepricepuţi, 

isteţi sau şmecheri, interesaţi sau dezinteresaţi, care au o preocupare 

permanentă în domeniu. Desigur, modul în care o fac ar putea fi folosit cu 

succes pentru a justifica tema minciunii, dar nu suntem noi românii nici cei 

mai pricepuţi nici cei mai răi în această acţiune de amploare. Eventual am 

putea spune că suntem ca o oglindă ce reflectă şi ea, cu distorsiunile 

balcanice de rigoare, realitatea înconjurătoare. Noi nu suntem precum 

chinezii să copiem întocmai lucrurile, noi, împinşi de curent sau de 

mimetism ni le însuşim şi pe ici pe acolo le „îmbunătăţim”. Ne aducem 

contribuţia noastră originală, de cele mai multe ori caracterizată prin exces, 

pentru a le adapta după cum credem că ni se potrivesc mai bine, dar fără a 

ieşi din cadrul general. 

 Revenind la minciună, de curând am descoperit că fenomenul nu a 

scăpat neobservat, ba chiar i s-au dedicat studii de filozofie, sociologie, 

psihologie, comportament uman etc. Mai mult chiar, a primit şi un nume: 

„postmodernism” sau „postadevăr” (post truth). 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL V/nUMĂRUL 9 • aprilie 2020 

ADMRR „aL.I. CUZa”  90 

 

 Înainte de a analiza cum a pus minciuna stăpânire pe viaţa noastră 

cea de toate zilele, doresc să lămuresc întrucâtva ce este post modernismul 

şi cum a apărut în contextul conceptului de societate post-adevăr. 

 Trebuie spus că postmodernismul este un concept filozofic ce are o 

vechime de cel puţin un secol. El se caracterizează printr-o abordare cinică 

asupra adevărului, prin scepticism, subiectivism şi neîncredere în raţiune. 

Manifestă sensibilitate faţă de rolul ideologiei în dobândirea şi menţinerea 

puterii politice. Iniţial concepţiile postmodernismului au fost aplicate artei, 

arhitecturii, literaturii, muzicii etc. Ulterior tezele postmodernismului au 

fost îmbrăţişate şi de sociologie. În general, tezele postmodernismului 

afirmă că: adevărul obiectiv nu există; afirmarea adevărului nu este nimic 

altceva decât o reflexie a ideologiei politice a individului; posesia puterii 

permite şi controlul asupra adevărului. 

 În ton cu această filozofie, se poate afirma că negarea ştiinţei a dus la 

postadevăr şi ambele determină dar îşi au şi originea în postmodernism
1
.  

 Astfel, pe baza unei concepţii filozofice solide, care tinde să devină 

şi ideologie politică, pe nesimţite omenirea a evoluat într-o nouă etapă de 

dezvoltare istorica, aceea a domniei Măriei sale Minciuna. 

 Scopul meu prin această lucrare este acela de a semnaliza fenomenul 

şi a-l analiza superficial în speranţa că, în ceea ce vom scrie noi şi în ceea 

ce veţi citi şi auzi dumneavoastră, vom reuşi să dobândim mai mult 

discernământ, ne vom fundamenta opiniile pe ceea ce ne spune ştiinţa, pe 

fapte cunoscute direct şi pe educaţia personală. Dacă vom reuşi să 

înţelegem şi cine profită de pe urma lansării diferitelor campanii de 

dezinformare va fi cu atât mai bine, dar acest lucru este greu nu numai 

datorită abilităţii celor interesaţi să transforme minciuna în adevăr, dar şi a 

firii umane predispusă să accepte cu uşurinţă ceea ce îi convine şi de a 

adapta realitatea sau, mai bine spus, a transforma realitatea în funcţie de 

propriile opinii politice, ideologice, economice, sociale, etc. 

 Cine sunt cei care pot minţi credibil? Răspunsul la această întrebare 

nu este greu, cei ce au puterea, adică: marile companii, clasa politică, mass 

media. Dintre toate acestea puterea şi interesul cel mai mare aparţin marilor 

companii internaţionale, trusturilor, marii finanţe. Sunt singurii care pot să-

şi permită să înhame la realizarea propriilor interese atât clasa politică cât şi 

mass media. Aceasta nu însemnă că și cele din urmă nu au propriile interese 

în a modifica percepţia publică în funcţie de agenda proprie.  

 Să le luam pe rând. 

                                                           
1
 Encyclopedia Britanica, definiţie post-modernism 
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 Aşa cum am afirmat, marile companii sunt cele mai active în a 

promova minciuni care să fie interpretate de marea masă a populaţiei drept 

adevăr sau măcar să sădească îndoiala în mintea oamenilor. Exemple se pot 

da multe – campania înverşunată ani-vaccinare care a ajuns şi pe 

meleagurile noastre şi care a avut ca urmare, atât la noi cât şi la americani, 

reapariţia cazurilor de febră tifoidă după ce aceasta fusese eradicată de 

multă vreme, afacerile oneroase ale „big farm” (marile concerne 

farmaceutice) – dar o să mă opresc asupra a două exemple care să ne 

elucideze cât de cât modul de acţiune. 

 În momentul în care oamenii de ştiinţă au făcut legătura între 

frecvenţa îmbolnăvirilor de cancer pulmonar din cauza fumatului, patronii 

companiilor implicate în industria ţigărilor s-au simţit ameninţaţi datorită 

posibilităţii diminuării profitului. Ca urmare, reprezentanţii marilor 

companii producătoare de ţigări s-au adunat şi au hotărât să combată 

această descoperire a ştiinţei prin crearea unui alt adevăr „ştiinţific”. Pentru 

aceasta au semnat un protocol, au disponibilizat sume importante pentru 

recrutarea de oameni de ştiinţă dispuşi să facă compromisurile cerute, au 

înfiinţat un centru de cercetări care a produs materiale menite să combată 

teoria că fumatul poate duce la cancer pulmonar şi au închiriat pagini 

întregi de ziar în care făceau reclamă la ţigări. Mai bine de 40 de ani a 

funcţionat această schemă până ce ştiinţa a fost în măsură să aducă dovezi 

incontestabile privind nocivitatea fumatului şi astfel adevărul a ieşit la 

iveală. Companiile de ţigări au fost amendate cu 200 de miliarde de dolari. 

 Dacă analizăm această schemă putem înţelege cu uşurinţă 

mecanismul său: recrutarea de oameni de ştiinţă dispuşi să mintă, realizarea 

unui conflict cu ştiinţa, fabricarea de evidenţe pentru a genera neîncredere 

şi dubii privind adevărul, repetarea prin toate mijloacele media a poziţiei 

pseudo ştiinţifice, folosirea relaţiilor politice şi a lobby-ului pentru a 

promova legi favorabile sau a împiedica promovarea de acte normative 

defavorabile. Toate acestea sprijinite cu sume uriaşe de bani pentru a 

susţine minciuna, în pofida faptului că au ştiut adevărul încă de la început. 

Amenda primită nu cred că a egalat câştigurile realizate de companii 

producătoare de ţigări în cei 40 de ani în care dezinformarea a funcţionat. 

 Probabil că nu toţi fabricanţii de ţigări erau complet lipsiţi de 

scrupule fiindcă în una din vizitele făcute la Washington DC, trecând pe 

lângă un cimitir am văzut un panou enorm pe care scrie: „Dacă doriţi să 

ajungeţi mai repede aici, fumaţi Marlboro”. 

 O schemă asemănătoare a fost aplicată şi pentru a combate opinia 

ştiinţifică potrivit căreia încălzirea globală a apărut ca urmare a acţiunilor 

omului, în principal a consumului necontrolat de hidrocarburi. De data 
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aceasta autorii acestei dezinformări au fost liderii marilor companii 

petroliere americane. 

 Deşi tehnica de dezinformare a fost asemănătoare, totuşi putem 

remarca introducerea unor îmbunătăţiri: folosirea pe scară largă pentru 

promovarea intereselor proprii a mass mediei sociale, crearea unui centru 

de documentare, educare, realizarea unei bănci de date care să sprijine 

propagarea şi documentarea cu informaţii false legate de schimbările 

climatice (în 1998 a fost creat American Petroleum Institut, fundaţie non-

profit). 

 Mass media socială confruntată cu două opinii divergente a ales să 

prezinte în paralel ambele opinii dând astfel posibilitatea minciunii să se 

dezvolte, să se amplifice şi să dobândească adepţi. 

 În rest, oamenii de ştiinţă duplicitari, cadrul pseudo-ştiinţific, lobby-

ul politic, semnarea unui pact și altele, toate au fost prezente. Diferenţa faţă 

de primul exemplu este aceea că la o săptămână de la semnarea pactului a 

avut loc o scurgere de informații în presă şi protocolul a fost publicat. 

Rezultatul a fost că, în pofida evidenţelor de necontestat, totul a continuat 

aşa cum au dorit marile companii petroliere mai bine de 20 de ani. 

 De fapt dubiile continuă să se manifeste chiar şi în prezent deşi 

efectele încălzirii globale sunt tot mai vizibile iar cauzele acesteia nu pot fi 

contestate. 

 Ca o trecere lină către cel de al doilea factor producător de minciuni, 

cel politic, trebuie să menţionez faptul că personalităţi marcante din cadrul 

sistemului politic american, dintre care cel mai reprezentativ este 

preşedintele Donald Trump, neagă şi acum că schimbările climatice sunt 

provocate de acţiunile umane. 

 Concluzia este că această campanie, care iniţial urmărea promovarea 

prin informaţii false şi presiune politică a unor interese economice, cu 

timpul s-a transformat într-o ideologie politică ce are un puternic impact 

catastrofal. 

 Fiindcă tot am adus vorba de preşedintele american, acesta are un 

record absolut unic pentru un lider de stat democratic şi liberal aşa cum este 

SUA. Conform CNN
2
, în anul 2019 preşedintele Trump a recurs la nu mai 

puţin de 2.700 minciuni dintre care cele mai multe cu scopul vădit de a 

induce în eroare sau a manipula opinia publică. Mai mult, Trump a elaborat 

şi o strategie adecvată comportamentului său politic, aceea de a califica 

toate informaţiile negative la adresa sa drept „ştiri false” (fake news). După 

                                                           
2
 CNN, News din 31.12.2019 
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cum se vede postmodernismul este suficient de creativ, dând frâu liber 

imaginaţiei liderilor politici
3
. 

 Acum, aflat în plină campanie electorală, dar şi ameninţat de punerea 

sub acuzare (impeachment), preşedintele Trump a mai scos un as din 

mânecă – QAnon. 

 QAnon
4
 este o organizaţie sau o mişcare de extremă dreapta, adeptă 

a teoriei conspiraţiei, care se declară susţinătoarea preşedintelui Donald 

Trump. Ei susţin existenţa unui complot secret organizat de „deep state” 

(statul profund, statul paralel) împotriva preşedintelui Trump şi a 

suporterilor acestuia. Q este simbolul mişcării iar postările lor în media sunt 

semnate cu formula #WWG1WGA ceea ce reprezintă abrevierea motto-ului 

organizaţiei: „When we go one, we go together” („unde merge unul, 

mergem toţi”). Adepţii organizaţiei susţin că au acces la informaţii secrete 

conform cărora o serie de actori cunoscuţi pentru orientarea lor liberală, 

majoritatea de la Hollywood, lideri politici ai Partidului Democrat şi înalţi 

funcţionari de stat ar fi implicaţi într-

o reţea internaţională de traficare a 

copiilor pentru a fi exploataţi sexual. 

 În opinia lor, capii reţelei ar fi 

Barak Obama, Hillary Clinton şi 

George Soroş. 

 În materialele publicate de 

QAnon limbajul folosit face trimitere 

la conceptele religioase privind 

apocalipsa şi mileniarismul. Ei 

vorbesc despre existenţa unei cabale satanice de pedofili care controlează 

politicieni, jurnalişti, actori, al cărui scop era să controleze lumea. 

Realizarea acestui obiectiv a fost împiedicată de alegerea lui Trump în 

funcţia de preşedinte al SUA. Menirea mesianică a lui Trump este aceea de 

a distruge cabala, iar cea a organizației QAnon este aceea de a demasca 

membrii cabalei. Aceasta presupune că zeci de mii de „conspiratori” vor fi 

arestaţi şi trimişi în închisoarea de la Guantanamo Bay unde ar urma să fie 

eliminaţi fizic. În acest context, rolul Armatei ar fi acela de a prelua prin 

forţă conducerea ţării şi va sprijini implementarea noii ordini mondiale. 

Membrii QAnon participă frecvent la mitingurile electorale organizate 

pentru susţinerea campaniei electorale a preşedintelui Trump. La rândul 

                                                           
3
 Lee McIntyre, Post – Truth, pg. 94-97; 119-120 

4
 The New York Times, Conspiracy Theory, 02.01.2020; Bussines Insider, 27.12.2019; 

Daily Best, Team Trump Wrestles With its QAnon Problem, 12.09.2019 
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său, preşedintele Trump îşi arată în diferite moduri, mai direct sau mai 

voalat, sprijinul şi încurajarea membrilor QAnon: 

 - în cadrul unui miting electoral Trump a folosit mottoul organizaţiei 

(ulterior a negat că a făcut aşa ceva); 

 - trimite mesaje de sprijin prin Tweeter susţinătorilor săi din 

organizaţie (conform datelor apărute în presă, într-o zi a trimis 20 de mesaje 

fanilor săi din QAnon); 

 - a declarat că cei 68 de milioane de membrii ai organizaţiei sunt 

susţinătorii lui în campania electorală (chiar dacă cifra este exagerată, 

mesajul subliminal este clar); 

 - membrii din staff-ul preşedintelui, dar şi el însuşi au declarat că 

existenţa unei mişcări de tipul şi de anvergura QAnon dovedeşte că teoria 

conspiraţiei are o bază reală; 

 - preşedintele a invitat la o conferinţă organizată la Casa Albă 

membri din conducerea Qanon, nu ca să-i critice, ci pentru a face fotografii 

cu ei.  

 Interesant este că mulţi membrii ai staff-ului de campanie al lui 

Trump nu cred şi nici nu se bazează pe această mişcare. Astfel, Jessie Jane 

Duff scria într-un mesaj pe Tweeter: „Ştiu că noi în această campanie 

electorală nu sprijinim Q şi toate elucubraţiile lor. Q este o absurditate şi 

nu înţeleg de ce preşedintele îi sprijină în pofida faptului că nimănui nu-i 

pasă de ei? Aceasta nu este nici o problema de campanie, nici una 

economică…”. După câteva zile Duff a şters mesajul de pe Tweeter. 

 Probabil că Duff nu ştie prea multă istorie, dar un răspuns la 

nedumeririle ei poate fi găsit în cartea lui Timothy Snyder, „On Tyrany”, în 

care este o formulare pe deplin edificatoare: „postmodernismul este pre-

fascismul”. 

 Se pare că FBI a înţeles ameninţarea reprezentată de QAnon 

deoarece consideră activitatea sa ca potenţială sursă de destabilizare socială. 

Această opinie este sprijinită de o serie de violenţe ce au apărut ca urmare a 

propagandei organizaţiei: două crime, episodul violent de la pizzeria „Ping 

Pong” din New York care se putea termina tragic, etc. 

 Poate am acordat prea mult spaţiu QAnon, dar ideologia şi acţiunile 

sale, dinamica sprijinului popular, înclinaţia vădită către violenţă, 

propagarea unor învinuiri fără dovezi, ura bazată pe ideologie şi mai presus 

de toate, manipularea cinică exercitată de la cel mai înalt nivel politic 

pentru un scop cât se poate de prozaic, acela al obţinerii de avantaje 

electorale, ne lămuresc pe deplin despre ce înseamnă postmodernismul şi 

postadevărul. 
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 De partea cealaltă a hărţii geopolitice a lumii, minciunile 

preşedintelui F. Ruse, Vladimir Putin, nu sunt mai puţin nocive. Problema 

este că minciunile lui Putin îmbracă haina dezinformării, sunt mai 

sofisticate, mai rare şi mai greu de depistat. Putin ştie să tacă şi să 

acţioneze. În această categorie intră poziţia sa privind rămânerea la putere 

după expirarea actualului mandat, în anul 2024. După primele două 

mandate de preşedinte a urmat soluţia Medvedev; acum presa vorbeşte 

despre demersuri în vederea unirii Rusiei cu Belarus şi formarea unei 

confederaţii. Astfel, Putin ar putea candida pentru ocuparea funcţiei de 

preşedinte al nou formatei entităţi statale. Planul de uniune dintre cele două 

state este vechi de peste 20 de ani, dar până acum preşedintele Lukaşenko a 

reuşit să evite această soluţie politică. Ar mai putea fi luat în consideraţie 

modelul fostului conducător al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, dar 

acesta este mai puţin compatibil cu specificul politic rusesc. Oricum, 

preşedintele Putin nu a dat niciun indiciu privitor la ce va face, deşi este 

clar că nu va renunţa la putere. 

 Un alt exemplu lămuritor este acela al invadării Georgiei (2008) de 

către forţe armate ruseşti. Practic a fost un război fulger cu o durată de patru 

zile în care Moscova şi-a atins toate obiectivele propuse. Conducerea 

politică a Rusiei a învinuit Georgia de iniţierea războiului şi a numit 

intervenţia sa militară ca fiind o „acţiune de impunere a păcii”. 

 În Ucraina asistăm la aceiaşi propagandă susţinută, împotriva 

evidenţelor, de cei mai înalţi reprezentanţi ai puterii politice de la Moscova. 

Până de curând, în pofida celor 13.000 de victime ale luptelor din Estul 

Ucrainei, a dovezilor clare aduse de reprezentanţii UE şi de autorităţile 

ucrainene, Putin a negat chiar existenţa unui conflict militar în care sunt 

implicate şi forţe militare ruseşti. 

 Exemple pot fi date multe, dar ceea ce trebuie evidenţiat este 

strategia elaborată de Putin pentru justificarea acţiunilor reprobabile 

întreprinse de Rusia. Departe de a fi nouă, strategia adoptată de liderul de la 

Kremlin nu şi-a pierdut eficienţa. Aceasta constă în a neaga tot şi a arunca 

vina pe ceilalţi, sub pretextul că acţiunile acestora atentează la securitatea 

Rusiei sau a ruşilor. De cele mai multe ori aduce argumente concrete dar 

scoase din context, face apel la trecutul glorios al URSS, la panslavismul 

rusesc şi la datoria Moscovei de a apăra populaţia rusă oriunde s-ar afla. 

 Astfel şi-a creat un cadru ideologic care îi permite justificarea 

oricărei acţiuni politice sau militare, poate calma tensiunile interne şi 

motiva iniţiativele de politică externă. 

 Analizând comportamentul politic al celor doi lideri ai principalelor 

puteri geostrategice ale lumii, am putea trage concluzia că faza de vârf a 
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perioadei postadevăr este aceea în care conducătorii statelor devin agenţi de 

dezinformare. În general minciuna are picioare scurte şi o minciună, chiar 

generată de la cel mai înalt nivel, iese repede la iveală fiind demascată chiar 

de cursul evenimentelor. Astfel, ştirile şi imaginile halucinante ce apăreau 

pe toate canalele de TV privind atrocităţile făcute de trupelor irakiene ce 

invadaseră Kuwaitul (1990), după un timp s-au dovedit a fi nereale, multe 

din imaginile prezentate fiind realizate la Hollywood. De asemenea, o 

dezinformare similară s-a desfăşurat pentru convingerea opiniei publice că 

Irakul posedă arme nucleare. 

 Exemple sunt multe, dar ceea ce doresc să subliniez este faptul că 

atunci când conducătorii de state ajung agenţi de dezinformare reacţia 

imediată ce se generează este aceea de neîncredere în lideri, în clasa 

politică, în mass media, chiar şi în omul de lângă tine. 

 Şi totuşi cum s-a ajuns aici? 

 Probabil sunt multe explicaţii şi poate că toate sunt adevărate. În 

ceea ce mă priveşte, eu cred că principala cauză izvorăşte din lipsa de 

încredere a clasei politice în poporul care a produs-o. Incapacitatea liderilor 

de a conduce constructiv, dependenţa faţă de forţe pe care nu le controlează, 

polarizarea politică excesivă, determină liderii politici să facă 

compromisuri, uneori în detrimentul celor pe care îi conduc. Duplicitatea, 

vinovăţia, corupţia, nepriceperea, îi determină să se ascundă în spatele 

minciunii. Se pare că această strategie funcţionează fiindcă altfel nu 

ajungeam la societatea postadevăr. 

 Această situaţie mai dezvăluie o realitate a lumii contemporane, 

anume aceea a lipsei unor oameni de stat, a unor lideri carismatici care să 

aibă forţa necesară pentru a conduce popoare. În lipsa unor astfel de valori, 

ideologia şi economia au produs societatea postadevărului. 

 În altă ordine de idei, societatea nu pedepseşte pe cei care au minţit 

cu bună ştiinţă pentru a-şi atinge propriile obiective. Ce exemplu mai 

elocvent poate fi găsit decât cel referitor la neoconsevatori (Dick Cheney, 

Donald Rumsfeld, David Frum, etc.), adică acei lideri politici care au făcut 

tot ce le-a stat în putinţă pentru a justifica şi a provoca războiul împotriva 

Irakului (2003). Până la urmă acest război a fost absolut dezavantajos 

pentru SUA: s-au pierdut vieţi omeneşti, s-au irosit resurse, s-au compromis 

avantaje geopolitice, s-a slăbit încrederea aliaţilor în capacitatea SUA de a-i 

sprijini, iar Rusia a fost readusă în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea 

autorii dezastrului, aşa numiţii „rechini”, sunt liberi, prosperi, respectaţi şi 

majoritatea activează în mediile politice, universitare sau de afaceri. 

 În ceea ce priveşte creşterea puterii de influenţare a mass mediei 

sociale aceasta s-a produs concomitent cu declinului mediei tradiţionale. 
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Apariţia televiziunii prin cablu, a mass mediei electronice, a site-urilor de 

socializare, a generat declinul calitativ al informaţiei, concomitent cu 

diminuarea consumului de ştiri ce respectau regulile deontologice ale 

jurnalismului tradiţional: respect pentru adevăr, verificarea informaţiilor 

etc. Presa tradiţională nu poate rezista financiar în competiţia cu media 

socială care facilitează accesul la informaţii gratuit, aproape în timp real şi 

este uşor de accesat. Pe de altă parte, atuurile presei sociale au determinat şi 

slăbiciunile acesteia: difuzarea de informaţii neverificate, nefiltrate, ştiri 

false şi fake news (am folosit intenţionat formula „ştiri false” pentru a 

sublinia că acestea sunt informaţiile false transmise neintenţionat şi opusul 

lor, „fake news”, prin care se înţelege numai acele ştiri voit false). Aceste 

slăbiciuni au dus treptat la decredibilizarea presei sociale, realitate întărită 

şi de implicarea sa partizană, adică acceptarea unui patron care să-i asigure 

funcţionarea în schimbul promovării intereselor proprii, fie ele politice, 

economice sau de altă natură
5
. Aduc din nou ca argument al acestei 

afirmaţii relaţia preşedintelui SUA, Donald Trump cu presa. În primul rând 

campania sa prezidenţială a fost puternic susţinută de media socială. S-a 

estimat că televiziunile prin cablu i-au oferit gratis timp de emisie în 

valoare de 5 miliarde dolari. În prezent, discursul preşedintelui american 

este acela că presa nu poate fi de încredere. 

 Probabil că este cel mai în măsură să facă această afirmaţie, justă de 

altfel. 

 Se pare că postmodernismul are şi efecte adverse pentru cel care îl 

promovează. 

 Recent am citit un material în Stratfor
6
 în care şefii structurilor de 

contrainformaţii, mai ales cei ai marilor corporaţii, se plângeau că 

principiile postmodernismului au slăbit motivaţia angajaţilor de a păstra 

secretele angajatorului, fie el guvernamental sau privat. Se pare că 

majoritatea companiilor nu mai pot pune bază pe faptul că angajaţii lor vor 

respecta setul de reguli şi norme de protecţie a secretelor şi vor fi tentaţi să 

fure date protejate şi să le ofere celor interesaţi să le cumpere. Cu alte 

cuvinte, postmodernismul ajută pe cei implicaţi în spionaj, fie ei recrutaţi, 

fie din convingere, să găsească justificare pentru faptele lor. 

 Ca să vedeţi, postmodernismul este o armă cu două tăişuri. Cu 

siguranţă vom mai găsi exemple de acest gen şi în politică, administraţie, 

justiţie etc. 

 

                                                           
5
 Mark McClish, 10 Easy Ways to Spot a Liar, 72- 98; 114-131 

6
 An Era of Unparalleled Espionage Risk Is Upon Us, Stratfor, 05.11.2019 
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 Este greu să anticipez cum va evolua societatea postadevăr, încotro 

ne va duce, cum va implementa tehnologiile viitorului şi cum va influenţa 

viaţa oamenilor. Democraţia nu poate funcţiona împreună cu minciuna şi 

cum democraţia este în regres şi minciuna în ascendenţă, concluzia este că 

cei ce vor deţine puterea vor stabili şi ce este adevărat şi ce nu. 

 Karl Rove, consultant politic republican şi fost consilier politic al 

preşedintelui George W. Bush afirma: „acum suntem un imperiu şi atunci 

când acţionăm creăm propria noastră realitate”. Pentru a crea propria 

realitate, mai întâi trebuie să realizezi un control politic extins asupra 

populaţiei, adică pentru populaţie deosebirea dintre real şi fals, dintre 

adevăr şi minciună să dispară, ceea ce poate însemna o ameninţare politică 

serioasă şi sugerează drumul către o ordine politică autoritară. 

 Oare să încerce politicienii americani să înveţe ceea ce liderii ruşi au 

ştiut dintotdeauna? 
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DEZVOLTAREA SISTEMELOR AUTONOME DE 

ARMAMENTE BAZATE PE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ – 

ÎNTRE RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ȘI 

MENȚINEREA AVANTAJELOR TEHNOLOGICE ÎN PLAN 

MILITAR 
 

Colonel (r) Dumitru CIURCI 

 

 Context general 

 Pe măsură ce inteligența artificială (IA) își 

găsește aplicabilitatea în tot mai multe domenii ale 

activității umane, cum ar fi producția industrială de 

bunuri, sisteme de comunicații, sisteme de 

sănătate, finanțe, transporturi, guvernele din 

întreaga lume investesc din ce în ce mai mult în 

aplicații militare ale inteligenței artificiale. Multe 

dintre ele dezvoltă deja programe și tehnologii 

bazate pe inteligență artificială, cu obiectivul de a 

obține un avantaj față de potențialii adversari, fapt 

ce creează o presiune crescândă pentru ca și alții să 

urmeze acest trend. 

 Aceste investiții par să marcheze etapele incipiente ale unei curse a 

înarmării în domeniul IA. La fel ca și cursa armelor nucleare din secolul 

XX, acest tip de escaladare militară se poate transforma într-o amenințare 

pentru întreaga umanitate și, în cele din urmă, poate fi chiar o cursă fără 

învingător în situația proliferării fără control a aplicațiilor militare bazate pe 

IA. 

 Evoluțiile din ultimii ani în domeniul IA fac posibil ca o mulțime de 

sisteme militare să încorporeze tehnologii bazate pe IA. Aceste sisteme pot 

fi de la cele mai simple, cum sunt cele destinate 

logisticii, transporturilor militare, asigurării 

mentenanței pentru diferite tipuri de tehnică, la 

sisteme de supraveghere bazate pe diferite tipuri de 

senzori până la sisteme complexe de analiză și 

luare a deciziei sau sisteme de armament autonome 

capabile să îndeplinească sarcini și misiuni pe cont 

propriu. În domeniul militar, aceste evoluții generează, în principal în 

rândul statelor și organizațiilor capabile să producă astfel de sisteme, ample 
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dezbateri cu privire la faptul dacă aceste sisteme, în special cele de arme cu 

muniție letală (așa numiții „roboți ucigași”), ar trebui să aibă posibilitatea 

de a executa misiuni autonome, mai ales dacă sunt puse în pericol vieți 

umane. La aceste dezbateri, ce au loc în cadru oficial până la nivelul ONU, 

au aderat atât statele interesate, cât și organizațiile internaționale, 

reprezentanții companiilor ce produc tehnologii IA, personalități ale lumii 

științifice, lideri politici și militari. 

 

 Sunt justificate îngrijorările exprimate privind dezvoltarea 

sistemelor autonome de armamente? 

 Pentru a încerca un răspuns la o astfel de întrebare voi face o scurtă 

trecere în revistă a modului cum a evoluat problematica IA în domeniul 

militar, pentru a identifica care este sursa temerilor exprimate cu privire la 

aceste evoluții. 

 O serie de state dezvoltate atât din punct de vedere economic cât și 

militar încorporează deja de câteva zeci de ani diferite grade de autonomie 

în sisteme de armamente. Aceste îmbunătățiri tehnologice contribuie la 

realizarea unei precizii superioare și la desfășurarea unor operații militare 

mai sigure. Spre exemplu, munițiile ghidate cu precizie permit ca o operație 

să fie finalizată cu costuri mai reduse în ceea ce privește cheltuielile cu 

armamentul și muniția utilizată și cu mai puține pagube colaterale, iar 

vehiculele pilotate de la distanță pot reduce riscul pentru personalul militar. 

Cu toate acestea, îndepărtarea de controlul uman direct al sistemelor de 

arme implică unele riscuri și ridică întrebări referitoare la aspectele de 

legalitate și etica pentru acest tip de acțiuni. Cerința cheie pentru 

încorporarea în continuare a sistemelor de arme autonome și semi-

autonome în planificarea operațiilor și în structura de forțe a diferitelor 

armate este de a asigura că toate aceste sisteme sunt utilizate într-un mod 

compatibil cu dreptul internațional umanitar. În plus, guvernele statelor ce 

dezvoltă sisteme de arme autonome ar trebui să contribuie cu măsuri 

adecvate pentru a controla proliferarea acestora și să lucreze cu partenerii și 

aliații pentru a dezvolta standarde legate de dezvoltarea și utilizarea unor 

astfel de sisteme. 

În principiu, IA are potențialul de a oferi beneficii semnificative 

pentru o serie de activități legate de apărare. Activitățile non-letale, cum ar 

fi logistica, întreținerea, activitățile din bazele militare, asistența medicală a 

veteranilor, asistența medicală pe câmpul de luptă și evacuarea răniților, 

managementul personalului, navigația, comunicațiile, apărarea cibernetică 

și analiza informațiilor pot să beneficieze de IA, ceea ce face ca forțele 

militare să acționeze mai sigur și mai eficient. IA poate juca, de asemenea, 
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un rol important în noile sisteme pentru protecția forței și a obiectivelor 

strategice și în descurajarea atacurilor executate cu mijloace neletale.  

 În timp ce ficțiunea științifică ilustrează adesea IA ca pe niște roboți 

cu caracteristici asemănătoare omului, IA poate cuprinde orice, de la 

algoritmii de căutare Google, la asistentul Watson
*
 de la IBM și la 

sistemele complexe de arme autonome. 

 Inteligența artificială este recunoscută, dacă ne raportăm la nivelul 

actual de evoluție, ca având o acţiune limitată, prin faptul că este concepută 

să îndeplinească sarcini specific (de exemplu recunoașterea facială, căutări 

pe internet, conducerea unei mașini). Cu toate acestea, scopul pe termen 

lung al multor cercetători și companii din domeniu este acela de a crea IA 

generală (sau IA avansată). În timp ce IA limitată poate depăși oamenii la 

orice sarcină specifică, cum ar fi jocul de șah sau rezolvarea ecuațiilor, IA 

generală ar întrece oamenii la aproape fiecare sarcină cognitivă, având 

totodată şi capacitatea de a autoînvăţa din propria experienţă. 

 Stephen Hawking, Elon Musk, Steve Wozniak, Bill Gates, cărora li 

s-au alăturat mulți cercetători de top din domeniul IA și-au exprimat 

îngrijorarea fie prin intermediul mass-media, fie prin scrisori deschise 

adresate publicului larg, despre riscurile pe care le generează IA. 

 În esență, cum poate deveni IA periculoasă? Majoritatea 

cercetătorilor sunt de acord cu faptul că o IA superinteligentă este puțin 

probabil să manifeste emoții umane precum dragostea sau ura și că nu 

există niciun motiv să se aștepte ca IA să devină intenționat binevoitoare 

sau malefică. În schimb, atunci când analizează modul în care IA poate 

deveni un risc, experții consideră două scenarii ca fiind probabile: 

 Scenariul nr. 1: Sistemul autonom de armament bazat pe IA 

programat să acționeze distructiv scapă de sub control și produce victime 

umane inclusiv în cadrul forțelor proprii. 

 Armele autonome sunt sisteme de inteligență artificială programate 

să ucidă. Intrate în posesia unei persone sau organizații care intenționează 

să acționeze în manieră distructivă pentru realizarea scopurilor urmărite, 

aceste arme ar putea provoca cu ușurință victime în masă. Mai mult decât 

atât, o cursă a înarmării în domeniul IA ar putea duce din greșeală la un 

război al IA care poate avea ca rezultat și pierderi umane. Pentru a evita să 

fie contracarate de adversar, aceste arme ar fi concepute astfel încât să fie 

dificil de „oprit”, dar o eventuală pierdere a controlului uman asupra unei 

                                                           
*
 IBM Watson Assistant – este un serviciu IBM disponibil în cloud ce permite programatorilor din 

cadrul diferitelor companii de software să introducă un asistent virtual cu inteligență artificială în 

programul pe care îl realizează. Numele, probabil este o aluzie la doctorul Watson, asistentul lui 

Sherlock Holmes.  
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astfel de situații nu se poate exclude. Acest risc este prezent chiar și când 

avem de-a face cu sisteme de IA controlate permanent de om, ceea ce 

justifică concluzia că riscul va creşte proporţional cu sporirea gradului de 

autonomie a IA. 

 Scenariul nr. 2: Sistemul autonom de armament bazat pe IA este 

programat să facă ceva benefic, dar dezvoltă o metodă distructivă pentru 

atingerea scopului său. 

 Acest lucru se poate întâmpla ori de câte ori nu reușim să aliniem 

complet obiectivele IA cu ale noastre ca oameni, ceea ce este în esență 

foarte dificil. Spre exemplu, dacă solicităm unei mașini autonome 

inteligente să ne ducă cât mai repede la aeroport, s-ar putea să ajungem 

acolo urmăriți de poliție și cu o stare a sănătății nu tocmai bună, obținând 

nu ceea ce am dorit, ci, literalmente, ceea ce am cerut. Sau, un alt exemplu, 

dacă un sistem superinteligent are ca sarcină să realizeze un proiect 

ambițios de geoinginerie, ar putea, ca efect secundar, să provoace distrugeri 

asupra ecosistemului în care acționează și ar putea privi încercările umane 

de a-l opri ca o amenințare care trebuie contracarată inclusiv prin folosirea 

forței. 

 După cum ilustrează aceste exemple, îngrijorarea pentru IA avansată 

nu este reprezentată de rea-voință, ci de competență. O IA super-inteligentă 

va fi extrem de bună în îndeplinirea obiectivelor sale, iar dacă aceste 

obiective nu sunt aliniate cu ale noastre, avem o problemă. 

 Ideea că realizarea unei IA avansate va avea succes a fost privită 

timp de secole ca fiind de domeniul science-fiction. Cu toate acestea, 

datorită descoperirilor recente, multe repere ale IA, pe care experții le 

vedeau acum cinci ani realizabile la decenii depărtare în timp au fost deja 

atinse, ceea ce a făcut ca posibilitatea realizării suprainteligenței artificiale 

în timpul vieții noastre să fie luată în serios de mulți alți experți. Întrucât ar 

putea dura zeci de ani până la finalizarea cercetărilor privind siguranța 

necesară pentru sistemele ce se bazează pe IA avansată, majoritatea 

organizațiilor și statelor preocupate consideră că este prudent să se înceapă 

acum. 

 În ultimii ani, problemele legate de dezvoltarea așa-numitelor 

sisteme letale de arme autonome (Lethal Autonomous Weapons Systems – 

LAWS) au fost ridicate de personalități ale științei și tehnicii contemporane, 

de experți tehnici și politicieni din comunitatea internațională. Majoritatea 

statelor implicate participă la discuțiile desfășurate în contextul LAWS în 

cadrul Convenției privind anumite arme convenționale (Certain 

Conventional Weapons - CCW) care se întrunește anual. Statele părți la 

CCW discută probleme tehnice, juridice, militare, etice și alte aspecte 
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legate de tehnologiile emergente, deși este clar că nu există o înțelegere 

comună a LAWS. Unele state au abordat problematica LAWS prin prisma 

aeronavelor pilotate de la distanță („dronele” militare), poziție la care 

Statele Unite se opun, întrucât acestea consideră că platformele pilotate de 

la distanță sunt, prin definiție, controlate direct de oameni și sunt echipate 

la fel ca și avioanele cu echipaj uman. Alte state s-au concentrat pe 

problematica LAWS sub aspectul armatelor de roboți și a „controlului 

uman semnificativ”, ce trebuie exercitat asupra deciziilor legate de viață și 

moarte care decurg din folosirea acestor „armate”. 

 O altă serie de state doresc reiterarea faptului că toate sistemele de 

arme, autonome sau de altă natură, să adere la dreptul umanitar, inclusiv la 

principiile de distincție și proporționalitate. Din acest motiv, au fost 

elaborate directive specifice referitoare la implicațiile autonomiei în 

sistemele de apărare, care conțin cerințe pentru dezvoltarea armelor 

autonome și semi-autonome. Aceste directive menționează, spre exemplu, 

că sistemele de arme capabile să selecteze și să angajeze ținte în mod 

autonom cu folosirea forței letale, să fie dezvoltate numai pe baza 

aprobărilor obținute la cele mai înalte nivele de decizie politică și militară. 

Aceste aprobări trebuie obținute odată pentru inițierea proiectelor de 

cercetare și dezvoltare și din nou înainte de a intra în dotarea unităților 

combatante. Printre altele, aceste directive impun ca sistemele de arme 

autonome și semiautonome să fie testate riguros, iar personalul să fie 

instruit corespunzător în utilizarea lor, pentru a respecta normele 

internaționale referitoare la conflictele armate. 

 Având în vedere progresele tehnologiei militare și inteligenței 

artificiale, oamenii de știință, strategii și experții militari sunt de acord cu 

toții că viitorul LAWS este dificil de prevăzut ținând cont de ritmul foarte 

rapid al schimbărilor în domeniu.  

Obiectivul de a păstra beneficiile impactului IA asupra societății 

motivează cercetarea în multe domenii, de la economie și drept la subiecte 

pur tehnice precum verificarea, validarea, securitatea și controlul LAWS. 

Devine tot mai important ca un sistem, ce se bazează pe IA, să facă exact 

ceea ce se doreşte să facă, mai ales dacă exercită controlul asupra unei 

mașini, unui avion, stimulator cardiac, sistem de tranzacționare automată 

sau asupra rețelei electrice. 

 O altă provocare pe termen scurt este prevenirea unei curse a 

înarmării ce poate avea consecințe devastatoare în domeniul armelor 

autonome letale. 

 Există și unele opinii care pun în discuție posibilitatea ca IA generală 

să fie realizată, iar altele care insistă să garanteze că realizarea IA 
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superinteligente va fi benefică. Institutul Future of Life Institute (FLI)
*
 

recunoaște ambele posibilități, dar de asemenea ia în consideraţie şi 

potențialul unui sistem de inteligență artificială de a provoca intenționat sau 

neintenționat pagube materiale importante sau victime umane. 

 

 Poziții statale referitoare la IA în domeniul militar 

 Consider util ca în analiza impactului IA în dezvoltarea tehnologiilor 

cu destinație militară și a riscurilor ce decurg din acest proces, să facem 

referire la programele, politicile și pozițiile actuale privind utilizarea IA în 

domeniul militar de către șapte jucători-cheie: Statele Unite, China, Rusia, 

Regatul Unit al Marii Britanii, Franța, Israel și Coreea de Sud. 

 Statele Unite 

 În 2014, Departamentul Apărării al SUA a lansat „A treia strategie 

de offset”, al cărei scop era descris astfel: „exploatarea progreselor realizate 

în domeniul inteligenței artificiale și sistemelor autonome pentru a fi 

introduse în rețelele de luptă ale Departamentului Apărării.” 

 Raportul „Pregătirea pentru viitorul IA” din 2016 al aceluiași 

departament se referă, de asemenea, la militarizarea IA și în cadrul acestuia 

se afirmă: „Având în vedere progresele realizate în tehnologia militară și în 

IA mai ales, oamenii de știință, strategii și experții militari sunt cu toții de 

acord că viitorul LAWS este dificil de prezis și ritmul schimbării este 

rapid.” 

 În septembrie 2018, Pentagonul a alocat, prin intermediul Agenției 

pentru proiecte de cercetare avansată a apărării (The Defense Advanced 

Research Projects Agency – DARPA
**

), 2 miliarde USD în următorii cinci 

ani pentru a „dezvolta următorul val de tehnologii IA”. 

 Programul Advanced Targeting and Lethality Automated System 

(ATLAS), o filială a DARPA, „va folosi inteligența artificială și învățarea 

automată pentru a oferi vehiculelor de luptă la sol capacități autonome 

pentru lovirea țintelor”. 

 Referitor la colaborarea cu companii private, aceasta poate deveni 

dificilă, așa cum a arătat cazul puternic mediatizat referitor la Google și 

Proiectul Maven
***

; în urma protestelor angajaților, Google a declarat că nu 
                                                           
*
 Future of Life Institute (FLI) este o organizație de cercetare bazată pe voluntariat cu sediul în 

Boston care care desfășoară activități pentru diminuarea riscurilor la adresa existenței umanității și 

în particular a celor generate de IA avansată. 
**

 The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) - agenție a Departamentului pentru 

Apărare al SUA, responsabilă cu dezvoltarea tehnologiilor emergente cu destinație militară.  
***

 Project Maven – un proiect al Pentagonului ce implică folosirea învățării automate pentru 

identificarea persoanelor și a diverselor obiecte, prin exploatarea imaginilor video obținute de 

drone, în scopul urmăririi, etichetării și obținerii de informații despre ținte, fără implicare umană.  
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își va reînnoi contractul. Cu toate acestea, alte companii tehnologice 

precum Clarifai, Amazon și Microsoft colaborează în continuare cu 

Pentagonul la acest proiect. 

 Controversele referitoare la Proiectul Maven au mărit distanța dintre 

comunitatea IA și Pentagon. Pentru a ajuta la eliminarea acestui decalaj, 

Guvernul a dezvoltat două noi inițiative:  

 - programul OFF SET al DARPA, care are ca scop „utilizarea unui 

număr de până la 250 de sisteme de aeronave fără pilot (UAS) și/sau 

sisteme de sol fără pilot (UGS) pentru a îndeplini diverse misiuni în medii 

urbane complexe”, dezvoltat în colaborare cu un număr de universități și 

start-up-uri. 

 - programul de experimentare Squad X al DARPA, care urmărește 

ca luptătorii umani „să aibă un sentiment mai mare de încredere în 

partenerii lor autonomi, precum și o mai bună înțelegere a modului în care 

sistemele autonome ar acționa probabil pe câmpul de luptă”, dezvoltat în 

colaborare cu Lockheed Martin Missiles. 

 SUA au subliniat necesitatea dezvoltării „unei înțelegeri comune a 

riscurilor și beneficiilor acestei tehnologii înainte de a decide cu privire la 

un răspuns specific la nivel politic” și au exprimat convingerea că este 

prematur să se înceapă negocierea oricărui instrument juridic sau politic 

special. 

 

 China 

 La nivelul guvernului chinez au fost exprimate cu diferite ocazii 

apeluri pentru a se evita o cursă a înarmării în domeniul IA. Pericolul 

reprezentat de această cursă a avut ecou înclusiv în sectorul privat; spre 

exemplu, președintele companiei „Alibaba” a declarat că noile tehnologii, 

inclusiv învățarea automată și inteligența artificială, ar putea duce la un al 

treilea război mondial. 

 În ciuda acestor îngrijorări exprimate, conducerea Chinei continuă să 

sprijine dezvoltarea IA în scopuri militare. 

 Pentru a promova inovația militară, președintele Xi Jinping a 

solicitat să fie urmată „calea fuziunii militar-civil ca stil de inovare”, astfel 

încât inovația militară să fie integrată în sistemul național de „inovăţământ” 

al Chinei. Această fuziune a fost ridicată la nivel de strategie națională. Ca 

urmare, Armata Populară de Eliberare se bazează în acest domeniu foarte 

mult pe marile companii tehnologice și pe start-up-urile inovatoare, întrucât 

cele mai mari organizații de cercetare în IA din China se găsesc în sectorul 

privat. 
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 Există de asemenea, un număr tot mai mare de colaborări între 

instituțiile de apărare și academice din China. De exemplu, Universitatea 

Tsinghua a lansat Laboratorul de fuziune militaro-civilă pentu apărare 

națională în domeniul tehnologiilor pentru a crea „o platformă ce vizează 

dezvoltarea aplicațiilor tehnologiilor emergente cu dublă utilizare, în 

special a inteligenței artificiale”. 

 În ceea ce privește aplicarea inteligenței artificiale în sistemele de 

armamente, China dezvoltă în prezent „drone invizibile” (pentru radar) 

considerate ca fiind de următoarea generație, incluzând, de exemplu, 

modelul Blowfish A2 dezvoltat de compania Ziyan. Potrivit companiei, 

acest model „îndeplinește în mod autonom misiuni de luptă puternic apărate 

anti-aerian, incluzând identificarea de ținte, misiuni de cercetare în zona 

fixată și lovirea cu precizie a țintelor prin utilizarea armamentului de la 

bord.” 

 China și-a afirmat „dorința de a negocia și încheia” un nou protocol 

„pentru a interzice utilizarea unor sisteme de arme letale complet 

autonome”. 

 

 Rusia 
 În timp ce Rusia nu are încă o strategie de IA doar pentru domeniul 

militar, ea pledează pentru o integrare a IA într-o abordare mai 

cuprinzătoare. 

 „Fundația pentru Proiecte de Cercetare Avansată”, care poate fi 

văzută ca echivalentul rus al DARPA din SUA, a deschis în 2015 „Centrul 

Național pentru Dezvoltarea Tehnologiei și Elementelor de Bază ale 

Roboticii”. 

 În cadrul unei conferințe din martie 2018 cu privire la IA, ministrul 

Apărării a solicitat creșterea cooperării dintre oamenii de știință militari și 

civili în dezvoltarea tehnologiei IA, despre care a declarat că este crucială 

pentru combaterea „posibilelor amenințări la adresa securității tehnologice 

și economice a Rusiei”. 

 În ianuarie 2019, au apărut rapoarte care au semnalat că Rusia 

dezvoltă o dronă autonomă, care „va fi capabilă să decoleze, să își 

îndeplinească misiunea și să aterizeze fără intervenţie umană”, deși 

„utilizarea armelor va necesita aprobarea umană”. 

 În prezent este în construcție, lângă stațiunea Anapa de la Marea 

Neagră, un centru de cercetare-dezvoltare dedicat în totalitate inovației 

militare denumit simbolic „Era Tehnopolis”. 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL V/nUMĂRUL 9 • aprilie 2020 

ADMRR „aL.I. CUZa”  107 

 

 Potrivit Kremlinului, „principalul obiectiv al cercetării și dezvoltării 

planificate pentru acest tehnopolis este crearea de sisteme militare de 

inteligență artificială și tehnologii de sprijin”. 

 În 2017, compania „Kalashnikov” – cel mai mare producător de 

armament din Rusia – a anunțat că a dezvoltat un modul de luptă complet 

automatizat bazat pe tehnologii de rețele neuronale care îi permit să 

identifice ținte și să ia decizii referitoare la acestea. 

 Rusia a afirmat că dezbaterea privind armele autonome letale nu ar 

trebui să ignore beneficiile potențiale, adăugând că „preocupările cu privire 

la LAWS pot fi abordate prin implementarea fidelă a normelor juridice 

internaționale existente”. 

 

 Marea Britanie 
 Un raport al Ministerului Apărării din 2018 subliniază că acesta 

urmărește modernizarea „în domenii precum inteligența artificială, 

învățarea automată, dezvoltarea lucrului în echipă om-mașină și 

automatizarea”. 

 Ministerul Apărării are diverse programe legate de IA și autonomie, 

inclusiv programul „The Autonomy”. Activitățile din acest program includ 

dezvoltarea algoritmilor, inteligenței artificiale, învățării automate, 

„dezvoltarea tehnologiilor care stau la baza evoluției sistemelor militare 

autonome de generație următoare” și optimizarea lucrului în echipă comună 

om-sistem autonom. 

 „Laboratorul de Știință și Tehnologie a Apărării” (Defense Science 

and Technology Laboratory - DSTL), structura de cercetare a Ministerului 

Apărării, a lansat în 2018 „Laboratorul de IA” (AI Lab). 

 În ceea ce privește armamentul, cel mai cunoscut exemplu de 

tehnologie autonomă în curs de dezvoltare este drona armată „Taranis”, un 

proiect strict secret, considerat „cel mai avansat aparat din punct de vedere 

tehnic construit în Marea Britanie şi care va executa zboruri demonstrative 

pentru a-şi proba în faţa liderilor militari şi politici britanici posibilităţile 

tehnice şi de luptă. 

 De asemenea, Ministerul Apărării britanic a înfiinţat în anul 2016 o 

organizație interguvernamentală numită „Defense and Security 

Accelerator” (DASA) , al cărui obiectiv este să „găsească și finanțeze 

inovația exploatabilă pentru a susține rapid și eficient apărarea și securitatea 

Regatului Unit”. 

 În martie 2019, DASA a atribuit un contract de 2,5 milioane GBP 

companiei „Blue Bear Systems”, în cadrul proiectului „Many Drones Make 

Light Work”. În acest sens, directorul „Blue Bear Systems” a spus: 
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„Capacitatea de a angaja în luptă o mulțime de sisteme autonome ieftine 

oferă o nouă paradigmă pentru operațiunile pe câmpul de luptă”. 

 Marea Britanie consideră că un „sistem autonom este capabil să 

înțeleagă la un nivel superior intenția și direcția”. Se sugerează că 

autonomia „conferă avantaje semnificative și există deja în sistemele de 

arme de zeci de ani” și că „evoluția interfețelor om - mașină ne va permite 

să realizăm funcțiile militare cu mai multă precizie și eficiență,” deși 

aplicarea forței letale trebuie să fie direcționată de către un om și că un om 

va fi întotdeauna responsabil pentru decizie”. Marea Britanie a declarat că 

„actuala lipsă de consens asupra temelor cheie referitoare la LAWS 

contează împotriva oricărei interdicții legale” și că „nu ar avea niciun efect 

practic”. 

 

 Franţa 
 Strategia națională de IA a Franței este detaliată în Raportul Villani 

din 2018, care afirmă că „utilizarea tot mai mare a IA în anumite zone 

sensibile, cum ar fi în apărare, lansează o adevărată dezbatere la nivelul 

întregii societăți și implică analiza responsabilității umane”. 

 Acest lucru a fost reflectat de ministrul francez al Forțelor Armate, 

care a spus că „să acorzi unei mașini opțiunea de a executa foc sau puterea 

de a decide asupra vieții sau morții iese din discuţie”. 

 În ceea ce privește apărarea și securitatea, Raportul Villani afirmă că 

utilizarea IA va fi o necesitate în viitor pentru a asigura misiunile de 

securitate, pentru a menține avantajul asupra potențialilor adversari și 

pentru a menține poziția Franței față de aliații săi. 

 Raportul Villani se referă la DARPA (SUA) ca fiind un model de 

acţiune. Probabil că acesta este şi motivul pentru care președintele Franței 

şi-a exprimat dorinţa de a sprijini înființarea unei agenții europene pentru 

inovare în domenii de vârf, care să permită finanțarea tehnologiilor și 

științelor emergente, inclusiv IA. 

 Raportul Villani subliniază crearea unui „complex civil-militar de 

inovație tehnologică, axat pe tehnologia digitală și inteligența artificială.” În 

septembrie 2018, „Agenția pentru Inovare în Apărare” (DIA) a fost creată 

ca parte a Direcției Generale Armament (Direction Générale de 

l’Armement - DGA), agenția franceză de achiziții și tehnologii pentru 

armament. 

 Unul dintre cele mai avansate proiecte în curs de desfășurare este 

sistemul aerian de luptă fără pilot „nEUROn”, dezvoltat de producătorul 

francez de arme „Dassault” în numele DGA, care poate zbura autonom timp 

de peste trei ore. 
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Patrice Caine, CEO al companiei „Thales”, unul dintre cei mai mari 

producători de armament din Franța, a declarat în ianuarie 2019 că „Thales” 

nu va dezvolta niciodată „mașini ucigașe autonome” și că lucrează la un 

statut de etică legat de IA. 

 Franța înțelege autonomia LAWS ca fiind totală, fără nici o formă de 

supraveghere umană din momentul activării și nici o subordonare către un 

lanț de comandă. Franța a afirmat că un instrument juridic obligatoriu pe 

această temă nu ar fi adecvat, considerând că deocamdată acesta nu poate fi 

nici realist, nici de dorit. Pe baza convingerilor exprimate, Franța a lanst o 

declarație politică care reafirmă principiile fundamentale și „subliniază 

nevoia de a menține controlul uman asupra deciziei finale de utilizare a 

forței letale”. 

  

 Israel 
 Principala unitate tehnică a Forțelor de Apărare din Israel (Israel 

Defence Forces - IDF) și motorul din spatele majorității dezvoltărilor sale 

în domeniul IA este „C4I”. În cadrul „C4I” există filiala „Sigma”, al cărei 

scop este „să dezvolte, să cerceteze și să implementeze cele mai noi 

informații în domeniul inteligenței artificiale și cercetării software-ului 

avansat” pentru a păstra superioritatea tehnologică a IDF. 

 Militarii israelieni implementează deja arme cu un grad considerabil 

de autonomie. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este drona „Harpy”, 

care poate zbura o perioadă mare de timp într-o zonă prestabilită şi care 

atacă folosind metoda „kamikaze” orice ţinte aflate la sol în momentul în 

care acestea încep să emită unde electromagnetice (radare, puncte de 

comandă şi dirijare etc.). 

 Israelul a fost una dintre primele țări care a anunţat că foloseşte 

roboți complet autonomi (vehicule militare fără conductor pentru a patrula 

frontiera cu Fâșia Gaza). 

Parteneriatele public-privat sunt comune în dezvoltarea tehnologiilor 

militare ale Israelului. Există o „legătură strânsă între armata israeliană și 

sectorul digital”, despre care se spune că este unul din obiectivele 

conducerii statului Israel în domeniul IA. 

 „Israel Aerospace Industries” (IAI), una dintre cele mai mari 

companii de armament din Israel, dezvoltă de mult timp sisteme de 

armament cu autonomie crescută, inclusive avionul fără pilor „Harpy” 

menţionat anterior. 

 În anul 2018, Israelul a declarat că „dezvoltarea unor standarde 

rigide sau impunerea unor interdicții pentru ceva ce poate fi atât de 

speculativ în acest stadiu incipient, ar fi imprudentă și ar putea duce la un 
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rezultat greșit și neinformat”. Israelul a subliniat că „ar trebui să fim 

conștienți de avantajele militare și umanitare ale inteligenței artificiale”. 

 

 Coreea de Sud 

 În decembrie 2018, armata sud-coreeană a anunțat lansarea unui 

institut de cercetare axat pe inteligența artificială, intitulat „Centrul de 

Cercetare și Dezvoltare pentru IA”. Scopul institutului este acela de a 

valorifica tehnologiile de ultimă oră pentru viitoarele operațiuni de luptă și 

„a le transforma în turnul de control al confruntărilor militare pentru 

generația următoare”. 

 Coreea de Sud dezvoltă noi unități militare, inclusiv unitatea 

„Dronebot Jeontudan” („Războinicul”), cu scopul de a dezvolta și a 

operaționaliza platforme fără pilot care au o autonomie avansată și alte 

capacități de ultimă oră. 

 Coreea de Sud a folosit de asemenea, robotul înarmat de pază SGR-

A1, care funcționează în zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și 

Coreea de Sud. Robotul are atât un mod supravegheat, cât și un mod 

nesupravegheat. În modul nesupravegheat, SGR-A1 identifică și urmărește 

intruşii și dacă e cazul, declaşează focul fără o intervenție suplimentară a 

operatorilor umani. 

 Cooperarea public-privat este o parte integrantă a strategiei militare 

sud-coreene. Planul pentru „Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru IA” 

este „construirea unei rețele de colaborare cu universități locale și entități 

de cercetare, cum ar fi «KAIST» (Institutul avansat pentru știință și 

tehnologie din Coreea) și Agenția pentru Dezvoltare a Apărării”. 

 În septembrie 2018, „Administrația Programului de Achiziție a 

Apărării” a lansat o nouă strategie de dezvoltare a bazei sale naționale 

militaro-industriale, cu accent pe stimularea „tehnologiilor Industry 4.0”, 

cum ar fi inteligența artificială, prelucarea volumelor mari de date și 

robotica. 

 În 2015, Coreea de Sud a declarat că „discuțiile cu privire la LAWS 

nu ar trebui să se desfășoare într-un mod care să împiedice cercetarea și 

dezvoltarea tehnologiei robotice de uz civil”, dar că este „îngrijorată de 

sistemele de arme complet autonome care înlătură nejustificat controlul 

uman din bucla operațională, din cauza riscului de funcționare 

defectuoasă, potențialei lipse de responsabilitate și preocupărilor de ordin 

etic”. 

 În anul 2018, Coreea de Sud a exprimat îngrijorări cu privire la 

limitarea aplicațiilor civile, precum și la pozițiile exprimate în favoarea 

utilizării sistemelor de armament autonome. 
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 Concluzii 

 Viitorul IA în sistemele militare este legat direct de capacitatea 

inginerilor de a crea sisteme autonome care să demonstreze o capacitate 

independentă pentru raționamente bazate pe cunoștințe și pe expertiză. În 

prezent nu există astfel de sisteme autonome care să fie capabile să opereze 

într-un teatru de operații. Majoritatea roboților ce acționează pe sol sunt 

teleoperați, ceea ce înseamnă că un om încă mai controlează direct un robot 

de la o anumită distanță. Majoritatea UAV-urilor militare, folosite în 

prezent, au un nivel scăzut de autonomie în zbor, uneori pot ateriza fără 

intervenția omului, pot colecta date pe care le transmit automat la centre de 

comandă sau chiar la luptători şi maşini de luptă, dar aproape toate necesită 

intervenția umană pentru îndeplinirea misiunilor. Chiar și cele destinate 

colectării de informaţii din zone puternic apărate anti-aerian de inamic au 

un mod de funcţionare mixt, automat și autonom, adică omul în orice 

moment poate prelua controlul aparatului sau îi poate schimba misiunea. 

 În timp ce sistemele operaționale actuale sunt mai mult automate 

decât autonome, la nivel global se depun eforturi semnificative pentru 

cercetarea și dezvoltarea sistemelor autonome. Dezvoltarea unor astfel de 

sisteme militare pentru a acționa în mediile aerian, terestru, acvatic sau 

subacvatic este în diferite stadii de progres în multe țări, cu grade diferite de 

succes. Mai multe tipuri de elicoptere autonome, care pot fi dirijate pe 

câmpul de luptă cu un smartphone de către un soldat, sunt în curs de 

dezvoltare în SUA, în Europa și în China. Vehiculele terestre autonome, 

cum ar fi tancurile, maşinile de luptă ale infanteriei și vehiculele de 

transport, sunt în dezvoltare la nivel mondial, ca și diverse tipuri de nave de 

suprafaţă sau subacvatice. Cu toate aceste evoluții, în aproape toate cazurile 

saltul de la etapa de dezvoltare la cea de implementare operațională încă nu 

a fost realizat. 

 În cadrul dezbaterilor s-au ridicat puncte de vedere referitoare 

inclusiv la dacă și cum ar trebui controlat procesul de dezvoltare a armelor 

autonome. În acest sens, s-a ajuns la concluzia că expansiunea rapidă a 

pieței comerciale pentru sistemele autonome ce acționează atât în spațiul 

aerian, cât și terestru trebuie să fie luată pe deplin în considerare. 

Interzicerea unei tehnologii autonome de uz militar ar putea să nu fie o 

chestiune practică, având în vedere că tehnologiile derivate sau chiar 

tehnologiile superioare celor dezvoltate în domeniul militar ar putea fi deja 

disponibile în sectorul comercial. Integrarea este un mod inteligent şi 

economic de a realiza progresul tehnologic care trebuie luat în consideraţie 

inclusiv în domeniul militar. 
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Există totuși și alte aspecte organizatorice care limitează 

implementarea operațională a sistemelor autonome. O astfel de problemă 

este schimbarea locului unde se produc cele mai avansate tehnologii în 

domeniu IA. O „cursă a înarmărilor” în sens metaforic, este în plină 

desfășurare cuprinzând atât domeniul militar cât şi pe cel privat. 

Dezvoltarea sistemelor autonome militare a avut loc lent și a evoluat pas cu 

pas în cel mai bun caz, de cele mai multe ori pălind în comparație cu 

progresele realizate în sfera comercială unde marile companii investesc 

masiv şi obţin rezultate pe măsură. Se pare că militarii înţeleg mai bine 

natura complexă a războiului şi au mari îndoieli asupra cedării complete a 

controlului către IA, adică către roboţi. 

 Ideea de dezvoltare a autovehiculelor autonome (mașinile fără șofer) 

a pornit pentru prima data în anul 2004, de la un program al DARPA 

(SUA). Când programul s-a încheiat în 2007, mașinile puteau să se 

deplaseze doar cu viteză redusă pe circuite închise și nu fără accidente. Un 

deceniu mai târziu, industria era în măsură să comercializeze oriunde în 

lume mașini fără șofer. Acest progres rapid este rezultatul unor investiții 

importante în cercetare și dezvoltare sponsorizate de industrie, precum și 

concurența pentru un potențial financiar de multe miliarde de dolari pentru 

piața auto de consum. Între timp, și paradoxal, având în vedere originile 

acestei tehnologiei, au existat foarte puține progrese în dezvoltarea 

autovehiculelor militare autonome. 

 Dezechilibrul dintre militar şi privat în privinţa accesului la 

tehnologie va aduce, fără îndoială, pentru operațiile militare probleme 

neprevăzute care pot afecta semnificativ modul de planificare și desfășurare 

al acestora. De exemplu, dacă companiile de apărare și guvernele vor 

continua pe calea menținerii unui analfabetism în domeniul IA, ar putea 

avea loc un potențial schimb de putere, prin care serviciile critice în 

domeniul IA să fie închiriate de la Google, Amazon, Facebook sau alte 

companii din domeniu. Dacă militarii sunt puși în situația de a cumpăra 

roboți și servicii de IA, cum ar fi analiza de imagine, de la furnizori 

comerciali, acest lucru ar afecta, fără îndoială, starea de operativitate 

militară atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. De asemenea, ar ridica 

şi probleme de securitate în ceea ce priveşte protecţia sistemelor şi a 

datelor. 

 Diferența dintre superioritatea istorică a militarilor în dezvoltarea 

avioanelor fără pilot și capacitățile actuale ale sectorului comercial dispare, 

după cum reiese din numărul tot mai mare de drone cu caracteristici 

militare oferite spre vânzare prin intermediul internetului. Imagini care 

prezintă drone echipate cu diverse sisteme de armament, care în trecut era 
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un domeniu rezervat militarilor, pot fi găsite în mod regulat pe YouTube. 

Este puțin probabil ca industriile private să producă drone care ar putea 

concura cu UAV-uri foarte avansate, cum ar fi sistemul Predator din 

dotarea Forțelor Aeriene ale SUA, dar cu siguranță va exista o competiție 

din partea acestor companii în ceea ce privește performaţele tehnico-tactice 

din domeniul supravegherii și comunicațiilor. În timp ce DARPA a avut 

dificultăți în a dezvolta o dronă destinată transportului trupelor, chinezii de 

la compania „EHang” au construit o dronă comercială care va transporta 

pasageri. 

 Având în vedere amploarea actuală a dezvoltării comerciale a 

dronelor și a altor sisteme robotice, există unele considerente importante de 

care ar trebui să se ţină seama, cum ar fi posibilele consecințe generate de 

politica marilor companii private de grăbire a introducerii pe piață a noilor 

tehnologii de IA, în raport cu statul național, care are tendinţa de a adopta 

soluţii mai conservatoare. 

 Lansarea pe cîmpul de luptă a noilor tehnologii bazate pe inteligență 

artificială fără o testare corespunzătoare ar putea supune atât personalul 

militar cât și pe cel civil la riscuri nejustificate. 

 Actuala discrepanță în ceea ce privește finanţarea programelor de 

cercetare-dezvoltare alocate de către sectorul privat în raport cu alocaţiile 

din domeniul militar, ar putea avea un efect în cascadă asupra tipurilor și 

calității de autonomie care sunt încorporate în sistemele militare. Un aspect 

esențial în această privință este dacă firmele din industria de apărare vor 

avea capacitatea de a dezvolta și testa sisteme autonome sigure și 

controlabile, în special cele care încorporeză sisteme de foc. 

 Lupta pentru stabilirea unei noi ordini mondiale, relansarea luptei 

pentru supremaţie mondială, precum şi actuala cursă a înarmărilor, ne face 

să estimăm că structurile militare ale marilor puteri vor recupera repede 

rămânerea în urmă. Tot alocaţiile bugetare vor rezolva şi această problemă. 

 Dezvoltarea rapidă a sistemelor comerciale autonome ar putea 

normaliza acceptarea sistemelor autonome pentru militari și public, iar 

aceasta ar putea încuraja structurile militare ale statelor să finanțeze 

dezvoltarea unor astfel de sisteme la cel puțin același nivel cum o fac pentru 

sistemele care au pilot uman la bord. 

 Este de înțeles că multe organizații ar vrea să interzică sau limiteze 

armele autonome, dar complexitatea domeniului determină adoptarea unei 

poziții atente și bine fundamentate. Spre exemplu, sistemele autonome de 

rachete dispuse pe drone vor fi probabil similare cu cele de pe dronele 

civile ale companiei Amazon ce distribuie ajutoare umanitare, astfel încât 

interzicerea unuia ar putea afecta pe celălalt. 
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 Deși nu există îndoieli că IA va fi rapid integrată în sistemele 

militare ale tuturor statelor, peisajul se schimbă repede și ia aspecte cu 

potențial de risc. IA avansează, dar având în vedere tendințele actuale, vor 

mai trece mulți ani înainte ca IA să poată fi capabilă să se comporte 

aproximativ ca inteligența umană în condiții de incertitudine ridicată şi cu 

schimbări rapide, așa cum sunt cele de pe câmpul de luptă. 
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 Perioada premergătoare Primului Război 

Mondial a fost deosebit de complexă, caracterizată 

de dorinţa marilor puteri de a-şi promova şi impune 

interesele, atât prin folosirea forţei diplomaţiei, cât 

şi a politicii forţei, fapt ce a condus la definitivarea 

unei noi configuraţii a raporturilor dintre ele, la 

nivel european şi global. Impunerea României ca 

unul dintre statele importante în Sud-Estul Europei, 

promovarea şi susţinerea intereselor sale naţionale, 

în condiţiile în care acestea intrau de multe ori în 

contradicţie cu ale altor state din zonă, cu precădere 

ale Imperiilor Ţarist şi Austro-Ungar, au necesitat o 

politică externă activă, responsabilă şi abilă, bazată pe un sistem diplomatic 

în plin proces evolutiv, pe crearea şi dezvoltarea unor structuri capabile să 

asigure suportul informaţional necesar luării deciziilor de către liderii de la 

Bucureşti. 

 

 Organizarea structurilor militare de informaţii moderne  

 În importantul demers de afirmare a intereselor naţionale ale țări în 

plan extern, un rol deosebit a revenit structurilor militare şi de informaţii. 

Structurile de informaţii s-au născut şi au urmat aceeaşi evoluţie cu a 

Armatei române moderne, ca părţi constitutive ale acesteia. 

 Încă de la înființare, ele şi-au adus un aport important la promovarea 

şi protejarea intereselor majore ale României: câștigarea independenţei şi 

realizarea întregirii teritoriale. 

 În anul 1859, în cadrul procesului de formare a Armatei române 

moderne, s-a înfiinţat, prin Decretul nr. 83/1859, emis de cancelaria 

domnitorului Alexandru Ioan I, primul Stat Major General al Principatelor 

Unite, constituit dintr-un Corp de Stat Major, care asigura „executarea 
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lucrărilor tehnice militare, despre care se simte neapărat trebuinţă, precum 

şi împlinirea acelor misiuni… în care se cer cunoştinţe militare speciale.”
1
 

În cadrul Corpului de Stat Major s-a constituit Secţia 2, ale cărei atribuţii 

erau cele stabilite la articolul 7, aliniatul „a” din Decretul nr. 83/1859, 

respectiv, „tot ce atinge de lucrările topografice, geodezice şi statistice, 

precum şi ridicarea şi lucrarea planurilor de acest fel şi aplicarea acestor 

lucrări la facerea hărţii cadastrale a Principatelor Unite.”
2
 Şeful secţiei a 

fost numit sublocotenentul Gheorghe Slăniceanu, care dispunea de 3 

ajutoare. Chiar dacă Secţia 2 nu a fost constituită ca o adevărată structură de 

informaţii, înfiinţarea sa marchează actul de naştere al activităţii 

informative în cadrul Armatei române. Secţia a funcţionat până în anul 

1865, când Statul Major General al Armatei Principatelor Române şi-a 

încetat temporar existenţa, Ministerul de Război devenind organul central al 

organizării şi administrării intereselor Armatei. 

 Prin Înaltul Decret nr. 181/1870, a fost pus în aplicare primul 

Regulament pentru serviciul ofiţerilor din Corpul de Stat Major, care 

prevedea la capitolul 4 înfiinţarea Depozitului General de Război, ca 

structură subordonată Ministerului de Război. Depozitul General era 

organizat pe două secţii, dintre care Secţia 2 Lucrări istorice şi statistică 

militară, având între atribuţiile sale „adunarea tuturor documentelor 

privitoare la statistica militară a României şi a puterilor străine. Lucrări şi 

opere publicate în străinătate… Examinarea uvrajelor
*
 militare publicate 

în România şi în străinătate.”
3
 

 Izbucnirea Războiului ruso-turc în anul 1877 şi semnarea Convenţiei 

secrete cu Rusia (4/16 aprilie 1877), expuneau România unor posibile 

atacuri otomane. Necesitatea apărării în faţa acestor potenţiale atacuri şi 

iminenţa pătrunderii trupelor ţariste pe teritoriul ţării în deplasarea lor către 

Balcani au determinat decretarea mobilizării generale (6/18 aprilie 1877), 

prilej cu care s-a constituit Marele Cartier General. În scurt timp, trupele 

române au fost direct implicate în conflictul care, pentru România, a 

devenit Războiul de Independenţă (1877-1878). Fără a participa la operaţii 

ca structură de sine stătătoare, Secţia 2 a fost implicată în conflict prin 

personalul său, o parte dintre ofiţeri desfăşurându-şi activitatea în cadrul 

Marelui Cartier General, iar o altă parte fiind repartizată pe lângă 

comandamentele unităţilor operative. Deși nu a avut o amploare deosebită, 

participarea la Războiul de Independenţă a fost prima implicare a structurii 

                                                           
1
 Monitorul Oficial al Moldovei, nr. 43 din 23 noiembrie 1859. 

2
 Ibidem. 

*
 Uvraj = (înv) operă, literară sau ştiinţifică, scriere, lucrare (DEX). 

3
 Monitorul Oastei, nr. 4, 1870. 
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de informaţii a Armatei române moderne într-un conflict armat. Culegerea 

datelor şi informaţiilor se făcea prin patrule de cercetare, prin luptă, de la 

prizonieri, după care acestea erau prelucrate la nivelul statelor majore. 

Comandamentul român nu a manifestat însă un interes real pentru 

activitatea informativă. Insuficiența informațiilor, neluarea în considerare a 

datelor şi informatiilor puse la dispoziție privitoare la teren, la dispozitivul 

de luptă şi fortificaţiile inamicului au făcut ca atacurile asupra redutelor 

Plevna, Griviţa şi Vidin să se soldeze cu pierderi grele din partea trupelor 

române. 

 Cucerirea independenţei de stat a permis României promovarea unei 

politicii militare proprii. Necesitatea reorganizării pe baze moderne a 

Armatei în scopul sporirii forței ei combative, pornind și de la 

învăţămintele rezultate din războiul recent încheiat, a impus constituirea 

unui organ cu activitate permanentă „care are sarcina spinoasă de a 

pregăti toate studiile preliminare pentru organizarea, mobilizarea şi 

conducerea armatei pe teatrul de război şi operaţii”
4
. La 29 noiembrie 

1882, prin Înaltul Decret nr. 2945, s-a înfiinţat Marele Stat Major al 

Armatei române, care cuprindea în organica sa trei secţii. Dintre acestea, 

Secţia 2, cu un personal compus dintr-un ofiţer superior şi doi căpitani, 

avea ca atribuţii „reglementarea diferitelor servicii auxiliare necesare 

armatei şi corpurilor de armată în campanie, precum serviciul de căi 

ferate, de telegraf şi de poştă, de informaţii,… studiul forţelor militare ale 

diferitelor state şi observarea continuă a afacerilor militare”
5
. Atribuţii 

precum reglementarea serviciului de informaţii, respectiv studiul armatelor 

străine şi observarea continuă a afacerilor militare, puneau în evidenţă 

înţelegerea necesităţii existenţei unei structuri distincte în măsură să 

organizeze şi să conducă procesul destinat culegerii de date şi informatii 

despre armatele străine și, de asemenea, să asigure relaţionarea cu acestea. 

Dezvoltarea şi modernizarea Armatei României trebuia făcută în contextul 

general al dezvoltării armatelor europene, amice, dar şi potenţial inamice, 

fapt ce impunea buna cunoaştere a acestora. 

 În anul 1883, prin Înaltul Decret nr. 158, a fost aprobat 

Regulamentul asupra serviciului de stat major, care stipula atribuțiile celor 

trei secții din organica sa. Secţia 2 avea în responsabilitate: reglementarea şi 

pregătirea diferitelor servicii ale armatei în campanie (căi ferate, poştă, 

telegraf şi informaţii); studiul forţelor militare ale diferitelor state străine şi 

observarea continuă a afacerilor lor militare; istoricul campaniilor şi 
                                                           
4
 Raportul domnului ministru de Război [Ion C. Brătianu] către Majestatea Sa Regele, apud Istoria 

Statului Major General, Documente 1859-1947, Editura Militară, Bucureşti 1994, p. 86. 
5
 Monitorul Oastei, nr. 50/1882, p. 807. 
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marilor operaţiuni ale armatei; studiul şi experimentarea chestiunilor 

ştiinţifice care prezintă interes pentru armată
6
. Recunoaşterea importanţei 

activităţii de informaţii militare a devenit evidentă, Secţia 2 primind 

denumirea de Secţia 2 Informaţii, studiul armatelor străine şi etape. 

Aceasta avea în organica sa două birouri: Biroul 1 Informaţii şi studiul 

armatelor străine şi Biroul 2 Transport şi etape. Fără a avea amploarea unui 

serviciu, Biroul 1 devenea o structură de informaţii distinctă, adaptată 

organizatoric şi funcţional la nevoile Marelui Stat Major. Statele majore ale 

marilor comandamente (corpuri de armate, divizii), erau organizate pe două 

secţii, iar activitatea de informaţii şi recunoaşterile în timp de pace şi 

război erau atribuţii ale secţiilor 1
7
. 

 În anul 1886, Secţia 2 a devenit Secţia 2 Concentrări şi operaţiuni 

militare, informaţii şi studiul armatelor străine, organizarea şi direcţia 

serviciilor dinapoia armatelor. În structura sa intrau trei birouri: Biroul 1 

manevre mari şi concentrări, Biroul 2 informaţii şi studiul armatelor străine 

şi Biroul 3 organizarea şi direcţia serviciilor. Biroul 2 Informaţii avea ca 

principale atribuţii: studiul armatelor străine; procurarea şi studiul 

regulamentelor tactice străine; studii şi statistici generale şi speciale; 

informaţii; chestiuni internaţionale; strângerea şi conservarea documentelor 

militare; biblioteca Marelui Stat Major. Drept consecinţă a sporirii nivelului 

de profesionalizare a Biroului 2 ca structură de informaţii, între îndatoririle 

sale au fost distinct stipulate cele privind culegerea, analiza şi difuzarea 

datelor şi informaţiilor. 

 Rolul major jucat de serviciile de informaţii în conflictele celei de-a 

doua jumătăţi a secolului al XIX-lea şi experienţa acumulată în domeniu au 

determinat înţelegerea de către liderii militari români a importanţei 

activităţii informative pentru instituţia militară, a complexității sale și a 

necesității ca ea să aibă un caracter permanent, desfăşurându-se atât pe timp 

de pace cât şi pe timp de război. O activitate de o asemenea anvergură 

trebuia să fie desfășurată de structuri specializate, distinct organizate, cu 

personal şi fonduri pe măsură, practic de un serviciu de informaţii. Ca 

urmare, în anul 1896, Marele Stat Major a făcut propuneri privind 

înfiinţarea unui serviciu militar de informaţii, permanent şi secret, care să-şi 

desfăşoare activitatea pe timp de pace şi pe timp de război. În expunerea de 

motive pentru susţinerea proiectului privind organizarea acestui serviciu, 

înaintată ministrului de Război la 12 decembrie 1896, şeful Marelui Stat 

Major a prezentat o serie de argumente, între care: informaţiile care 

                                                           
6
 Monitorul Oastei, nr. 2/1884, pp. 37-39. 

7
 Ibidem. 
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influenţau operaţiunile de război erau numeroase, iar cunoaşterea lor pe 

timp de pace şi pe cale legală făcându-se greu, majoritatea statelor au 

înțeles necesitatea organizării serviciului de informaţii militare care să 

funcționeze atât la pace, cât şi la război; încă din timp de pace trebuia 

studiat cu atenţie teatrul probabil al unei operaţiuni militare, pentru a 

determina liniile de apărare cele mai importante, poziţiile fortificate şi căile 

de comunicaţii, trebuiau cunoscute hărţile şi planurile complete ale statelor 

vecine; informaţiile obţinute pe cale oficială trebuiau verificate pe cale 

neoficială şi completate până în cele mai mici detalii, lucru care era posibil 

numai prin agenţii de informaţii trimişi sub diferite forme în ţările de 

interes; serviciul de informaţii completa activitatea de explorare a 

cavaleriei. Un singur agent de informaţii, bine pregătit şi de încredere, 

putea, în anumite situaţii, să afle şi să comunice ştiri pe care o reţea întreagă 

de patrule de cavalerie bine instruite nu o pot face; agenţii de informaţii 

trăind, încă din timp de pace, în ţări străine aveau posibilitatea să acţioneze 

în diferite cercuri de oameni, să-şi formeze relaţii şi să câştige încrederea 

acestora. Ei aveau posibilitatea să cunoască caracterul populaţiei şi să 

pregătească oamenii care vor servi drept călăuză trupelor noastre în caz de 

război. Ei deveneau adevăraţi autohtoni şi creau o bază solidă de acţiune în 

caz de război. 

 Deşi crearea serviciului de informaţii militare era o necesitate, 

demersul nu a avut succes, în principal din raţiuni financiare. 

 În perioada 1892-1895, Secţia 2 a purtat denumirea de Secţia 2 

Statistică militară, studiul armatelor străine, informaţii şi chestiuni 

internaţionale, având în structura sa: Biroul statistică militară, studiul 

armatelor străine, informaţii şi chestiuni internaţionale şi Biroul 

organizarea şi serviciul etapelor, transporturi, telegrafie militară şi semnale. 

La sfârşitul anului 1896, Secţia 2 Statistică militară, studiul armatelor 

străine, informaţii, transporturi, telegrafie, misiuni şi chestiuni 

internaţionale a fost reorganizată pe două birouri - Biroul 1 Informaţii şi 

studiul armatelor străine şi Biroul 2 Organizarea şi direcţia serviciilor. În 

anul 1899, Biroul 1 a luat în subordine sub-biroul interpreţi militari, iar 

Biroul 2 a preluat aerostaţia. Biroul 1 Informaţii avea ca principale atribuţii: 

studiul armatelor străine, statistica militară, informaţii şi misiuni, chestiuni 

internaţionale, corespondenţa cu ataşaţii militari. În 1903, din organica 

Secţiei 2 au fost scoase sub-biroul interpreţi militari şi aerostaţia şi au fost 

incluse: Biroul 6, care se ocupa de studii istorice, geografice şi statistice, 

biblioteca Marelui Stat Major şi revista „România Militară”. 

 În 1907, Secţia 2 a devenit Secţia 2 Operaţii, studiul armatelor 

străine, informaţii şi etape, având în compunere patru birouri: Biroul 2 
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Instrucţie, Biroul 4 Operaţii, Biroul 5 Transport şi Etape şi Biroul 6 Studii şi 

Informaţii, devenit ulterior Biroul 5 Studii şi Informaţii. 

 Punerea în cadrul aceleiași structuri a Operaţiilor și Informaţiilor 

pleca de la nevoia de a îmbunătăţii cooperarea dintre cele două activităţi 

importante. Pentru elaborarea planurilor de campanie în diversele ipoteze, 

Operaţiile aveau nevoie de datele oferite de structura de informaţii privind: 

forţa combativă a potenţialilor inamici şi a aliaţilor, caracteristicile zonelor 

de operaţii, noile tipuri de armamente, modalităţi de ducerea acţiunilor de 

luptă, etc. Activitatea structurii de informaţii nu era privită ca o activitate în 

sine, ci una care trebuia să răspundă nevoilor Armatei. Biroul 5 trebuia să 

asigure următoarele informații privind statele de interes: 

 „Date istorice privind constituirea statului şi a armatei; date 

geografice şi statistice; buget; efective, recrutarea trupei, a subofiţerilor şi 

ofiţerilor; organizarea armatei în timp de pace şi în timp de război; 

formaţiile statelor majore şi ale diferitelor servicii; formaţiunea de război a 

marilor unităţi; disciplina; muniţii de război; echipamente şi 

îmbrăcăminte; subzistenţă; remontă; sistemul defensiv al ţării; 

comunicaţii; marină; jandarmerie; trupe de frontieră şi sistemul de pază. 

 Rapoarte ale ataşaţilor militari: chestiuni privitoare la studiul 

armatelor străine şi diferite misiuni speciale ce li se ordonă, relative la: 

manevre, experienţe, concentrări etc. 

 Frontiera: paza frontierei; conflicte pe frontieră; încălcări de 

frontieră; mişcări de trupe şi vase de război; persoane ce intră în ţară; 

dezertori; delimitare; semnale pe frontieră. 

 Misiuni străine şi recunoaşteri pe 

frontieră: ofiţeri trimişi în misie pentru 

diferite chestiuni de studiu şi în recunoaşteri 

militare peste frontieră. 

Informaţiuni, jurnale, publicaţii: 

adunarea tuturor datelor din diferitele 

publicaţii ce interesează armata nostră şi 

armatele străine. Traducerile din limbile: 

germană, maghiară, slavă, publicaţii, studii, 

note etc.”
8
 

 În pofida restructurărilor, Biroul de 

Informaţii nu era echivalentul unui serviciu 

veritabil, motiv pentru care Marele Stat Major 

întâmpina greutăţi pe linia obţinerii unui 

                                                           
8
 Ibidem.  



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL V/nUMĂRUL 9 • aprilie 2020 

ADMRR „aL.I. CUZa”  121 

 

volum suficient de date şi informaţii de real interes şi valoare. Multe 

informaţii proveneau din studiul revistelor şi jurnalelor străine. Amploarea 

şi complexitatea datelor şi informaţiilor din evidentă cât și prelucrarea 

acestora necesita creşterea atribuţiilor ce reveneau structurilor de informaţii. 

Astfel, complexitatea tot mai mare a solicitărilor conducerii Armatei a 

determinat readucerea în atenţia a necesităţii creării unui serviciu de 

informaţii militare. În anul 1907, Marele Stat Major a înaintat un nou raport 

prin care se arăta că „un serviciu absolut necesar, care să funcţioneze în 

permanenţă, atât în timp de pace, cât şi în timp de război, este acel al 

informaţiunilor. Acest serviciu, în timp de pace, se realizează în diferitele 

armate prin următoarele organe: ataşaţii militari, ofiţerii trimişi anume 

pentru îndeplinirea unei misiuni şi agenţii de aceiaşi origine cu naţiunea 

interesată, aleşi printre persoane destoinice, de bună credinţă şi buni 

patrioţi.”
9
 Cele trei organe urmau să execute tipuri diferite de misiuni 

pentru culegerea de date şi informaţii, astfel: 

 „Ataşaţii militari aduc un serviciu limitat cu datele ce pot aduna, 

îndeosebi în capitala unde se găsesc, deoarece imediat ce părăsesc 

garnizoana de reşedinţă sunt supravegheaţi, astfel că nu pot culege la faţă 

locului foarte multe date importante. 

Al doilea organ de informaţii, adică ofiţerii trimişi pentru anumite 

însărcinări, aduc un bun serviciu. În misiunea lor, ei dobândesc noţiunea 

caracterului regiunii pe care, la nevoie, pot fi însărcinaţi să conducă sau să 

dirijeze una sau mai multe coloane şi îşi pot însuşi şi cunoştinţa limbii. De 

aceea se impune ca aceiaşi ofiţeri să fie trimişi în fiecare an cel puţin câte 

trei luni în timpul verii şi în aceiaşi ţară, pentru a parcurge diferite zone 

ale teritoriului. 

 Al treilea organ, agenţii anume aleşi pentru a îndeplini misiuni [ale] 

serviciului de informaţii, este cel mai bun mijloc, pentru următoarele 

motive: a) Acestor agenţi le este posibil a aduna din timp de pace date, cu 

privire la organizarea şi armamentul punctelor fortificate, la diferite 

stabilimente tehnice militare etc., date care sunt aproape imposibil a putea 

fi dobândite prin mijloacele celorlalte organe de informaţiuni. b) Aceşti 

agenţi, rămânând în permanenţă în punctele alese vor continua a aduna 

informaţii atât pe timpul mobilizării, cât şi pe timpul războiului, 

comunicând în special gruparea forţelor adverse la începutul războiului, 

informaţiuni cu adevăr preţioase, de care va depinde în mare parte reuşita 

întregii campanii.”
10

 

                                                           
9
 CSPAMI, fond Marele Stat Major, Secţia 2 Informaţii, dosar nr. 71, f. 114. 

10
 Ibidem, f. 115. 
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 Referatul evidenţia faptul că, spre deosebire de majoritatea 

serviciilor de informaţii militare, cel român nu dispunea de „agenţi anume 

aleşi nicăieri de nici unul… Necesitatea lor fiind evidentă, se impune a-i 

avea în ţările vecine”
11

, în condiţiile în care Statul Major bulgar organizase 

o structură de informaţii permanentă în România. 

 În 1911, Statul Major General a înaintat regelui un nou referat, prin 

intermediul Ministerului de Război. În referat se sublinia faptul că „dacă 

noi nu avem încă pentru serviciul de informaţiuni nici o organizare, nu tot 

astfel se petrec lucrurile la vecinii noştri, cari au chiar la noi în ţară, 

servicii bine organizate pentru a dobândi informaţiunile ce le trebuiesc”
12

. 

 Documentul sublinia, în mod argumentat, „necesitatea de a se 

organiza şi serviciul nostru de informaţiuni, pentru ca pe de o parte şi noi 

să fim orientaţi asupra organizării militare a ţărilor vecine, iar pe de altă 

parte pentru a afla diferitele persoane, care se ocupă cu spionajul la noi şi 

a lua cuvenitele măsuri de apărare”
13

. 

 Incapacitatea de a înţelege importanţa unui serviciu de informaţii 

militare la justa sa valoare, precum şi posibila teamă de rolul pe care l-ar fi 

putut juca, prin profesionalismul cadrelor militare, un serviciu puternic şi 

relativ independent, în condiţiile în care regele Carol I dorea să aibă în 

mâinile sale tot ce era legat de politică externă a ţării, inclusiv informaţiile, 

au determinat ca propunerea să fie din nou respinsă. Efectele negative ale 

acestui demers eşuat s-au resimţit mai târziu, cu precădere pe timpul 

campaniilor Armatei române din anul 1916. 

 Totuşi, unele dintre propunerile cuprinse în referatele din 1907 şi 

1911 s-au realizat. În anul 1911, au fost aprobate instrucţiunile privind 

organizarea Serviciului Agenţilor Secreţi (al treilea organ al activităţii de 

informaţii, propus prin referatul din 1907) la nivelul armatei de operaţii. 

Serviciului Agenţilor Secreţi intra în funcţiune în caz de război şi dispunea 

la nivelul Marelui Cartier General de un birou, format din patru agenţi şi un 

şef de birou, iar la nivelul celor cinci comandamente de armată de câte doi 

agenţi. Serviciul avea la nivelul întregii armate un număr de cincisprezece 

agenţi, care erau asiguraţi de către Direcţia Siguranţei Generale a Statului. 

Rolul Serviciului Agenţilor Secreţi era de „a îndeplini diferite însemnări 

referitoare la culegerea de informaţii militare în regiunea statului unde se 

execută cercetarea. Agenţii serviciului caută a procura informaţii şi 

amănunte şi a isprăvi sarcina la termenul dat”
14

. 

                                                           
11

 Ibidem, f. 272. 
12

 Ibidem, dosar nr. 295, f. 40. 
13

 Ibidem.  
14

 SIA, fond Microfilme P II 1. 503, c. 655.  
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 Crearea serviciului în această variantă nu era favorabilă activităţii de 

informaţii militare. El intra în funcţiune pe timp de război, Biroul de 

informaţii fiind lipsit de posibilitatea obţinerii de date anterior declanşării 

conflictului. Eficiența activității agenţilor serviciului în zonele de interes era 

mult diminuată, chiar compromisă, pe de o parte, pentru că nu aveau 

informatori selectați din timp, iar pe de alta, pentru că în timp de război, 

prezența unei persoane străine într-o zonă de conflict sau limitrofă era 

suspectă. De asemenea, el era format numai din agenţi ai Siguranţei 

Generale, care nu aveau pregătirea necesară culegerii informaţiilor militare. 

 Pentru a suplini lipsa propriilor agenţi pe timp de pace, Marele Stat 

Major a iniţiat măsuri de colaborare cu o serie de instituţii care puteau 

culege şi furniza o parte din datele şi informaţiile militare necesare. În 1906 

s-a obţinut acceptul Direcţiei Serviciului de Navigaţie Fluvială pentru a ţine 

la curent Marele Stat Major cu „cele ce se petrec la vecinii noştri...[aceasta 

dispunând] de un numeros personal pe Dunăre, ca: agenţi de navigaţie, 

comandanţi de vase şi ingineri recrutaţi în majoritate dintre gradele care 

au servit în marină.”
15

 În baza aprobării generalului Alexandru Averescu, 

ministrul de Război la acel moment, şeful Biroului Informaţii, maiorul Ioan 

Popovici, împreună cu şeful Serviciului Navigaţiei Fluviale s-au deplasat în 

vara anului 1907 la fiecare agent de navigaţie de pe Dunăre, pentru a 

discuta şi stabili modul concret de cooperare pentru obţinerea datelor 

necesare.
16

 

 În urma discuţiilor s-a stabilit organizarea unei reţele de informaţii în 

care erau incluşi: agenţii de navigaţie de pe pontoanele din unele porturi 

bulgăreşti la Dunăre: Vidin, Rahova, Samovit, Nicopole, Şistov, Ruşciuc şi 

Silistra. Toţi vorbeau limba bulgară şi erau foşti sergenţi în Armata română. 

La pontoanele unde nu existau ajutoare s-a convenit numirea în această 

calitate a unor subofiţeri reangajaţi aleşi de Marele Stat Major şi plătiţi de 

Ministerul Apărării, care, după învăţarea limbii bulgare, erau numiţi agenţi 

de navigaţie; căpitanii de vase răspundeau de porturile neacoperite cu agenţi 

de navigaţie: Turtucaia, Lom-Palanca şi Raduevaţ
17

. 

 Deşi nu s-a reuşit crearea unui serviciu propriu-zis, procesul de 

reorganizare a structurilor de informaţii a continuat. La data de 16 mai 

1912, a fost emis Înaltul Decret 2926, referitor la Regulamentul asupra 

organizării şi funcţionării Ministerului de Război. Conform prevederilor 

acestuia, Statul Major General avea în organica sa trei secţii şi Adjutantura. 

Secţia 2 Operaţiuni, Instrucţia în armată, Informaţiuni avea în compunerea 
                                                           
15

 CSPAMI, fond Marele Stat Major, Secţia 2 Informaţi, dosar nr. 71, f. 307. 
16

 Ibidem, f. 309. 
17

 Ibidem, f. 311-312 şi 315. 
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sa trei birouri: 3 - Operaţii, 4 - Instrucţia în armată şi 5 - Informaţii, ultimul 

fiind responsabil de „studiul armatelor străine; ataşaţii militari; misiuni 

militare în străinătate; informaţii; ordinea de bătaie şi dislocările 

armatelor vecine”
18

. 

 Desfăşurarea Războaielor Balcanice (1912-1913), cu precădere 

participarea nemijlocită a Armatei române la cel de Al Doilea Război 

Balcanic (1913), a presupus un volum sporit de date şi informaţii privind 

beligeranţii, desfăşurarea acţiunilor de luptă, demersurile politico-

diplomatice ale ţărilor implicate, poziţia marilor puteri faţă de conflict şi 

faţă de ţările implicate etc. Aceste informaţii au fost necesare pentru 

definirea poziţiei României faţă de conflict, stabilirea şi punerea în practică 

a măsurilor politico-diplomatice şi militare presupuse de promovarea şi 

protejarea intereselor naţionale, dar şi pentru facilitarea succesului în 

acţiunea militară, pe timpul implicării trupelor române în conflict. 

 Conform prevederilor Instrucţiunii asupra mobilizării Marelui 

Cartier General al Armatei în vederea participării la cel de Al Doilea 

Război Balcanic, acesta era structurat pe două componente: Partea activă şi 

Partea sedentară. Partea activă includea mai multe servicii şi inspectorate, 

între care şi Serviciul de stat major, care era organizat pe 5 birouri: 

Adjutantura, Operaţii, Informaţii, Topografie şi Comunicaţii
19

. Biroul 

Informaţii şi-a adus un important aport la reuşita acţiunilor militare 

desfăşurate de trupele române pe timpul campaniei din 1913, prin 

asigurarea de informaţiuni sigure privind trupele bulgare în teatrul de 

operaţii.
20

 După campanie, s-a revenit la structura anterioară a Secţiei 2 

Operaţiuni, Instrucţia în armată şi Informaţiuni. 

 Iminenţa declanşării Marelui Război a readus în atenţie problema 

perfecţionării activităţii de informaţii. Amploarea estimată a conflictului şi 

destul de probabila implicare a Armatei române în desfăşurarea acestuia au 

impus redefinirea structurii, funcţiilor şi statutului Biroului 5 în cadrul 

Marelui Stat Major pentru a deveni cu adevărat un serviciu de informaţii. 

 În ianuarie 1914, Secţia 2 a revenit asupra propunerilor referitoare la 

înfiinţarea Serviciului Militar de Informaţii. În expunerea de motive făcută 

de şeful secţiei, prin referatul nr. 89 din 20 ianuarie 1914, se arăta că 

„serviciul de informaţii din armata noastră aşa cum este organizat astăzi 

este departe de a fi la nivelul serviciilor similare din armatele străine, care 

recunoscând marea lor importanţă nu cruţă nimic spre a le face să fie la 

                                                           
18

 Monitorul Oastei, partea regulamentară, nr. 16/1912, p. 435.  
19

 CSPAMI , Fond Marele Stat Major, Secţia 3 Operaţii, dosar nr. 109, f. 109-110. 
20

 Raport General asupra operaţiunilor armatei de la decretarea mobilizării şi până la trecerea 

Dunării, apud Istoria Statului Major General, Op. cit., p. 127. 
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înălţimea cerinţelor impuse de necesitatea de a cunoaşte în mod amănunţit 

starea de pregătire militară a armatelor ţărilor vecine şi chiar a celor mai 

îndepărtate.”
21

 În sprijinul afirmaţiilor sale, şeful secţiei aducea ca exemple 

serviciile de informaţii militare ale Austriei, Bulgariei şi Rusiei, cu care 

structurile de informaţii din subordinea Statului Major General român erau 

în „război”. Se evidenţia necesitatea asigurării de personal corespunzător, 

numeric şi ca pregătire, militar şi civil, precum şi crearea unei structuri 

corespunzătoare, cu diviziuni organizate pe studiul armatelor străine, 

studiul cetăţilor şi locurilor întărite din ţările vecine, precum şi pentru 

culegerea de informaţii secrete. Documentul sublinia faptul că lipsa unei 

organizări corespunzătoare şi insuficienţa fondurilor repartizate influenţau 

negativ activitatea de studiere a armatelor străine şi a posibilelor teatre de 

operaţii, informaţiile fiind de multe ori incomplete şi neverificate. Referatul 

era însoţit de un Proiect de organizare a Biroului 5 Informaţiuni, conform 

căruia acesta urma să fie condus de un ofiţer superior (locotenent-colonel) 

şi un ajutor (maior) şi să aibă în compunerea sa: 

 - Diviziunea I, pentru studiul armatelor străine cu subdiviziunile: I B 

- Peninsula Balcanică (Bulgaria, Serbia, Grecia, Turcia şi Albania); II R - 

Rusia; III A - Austro-Ungaria; IV G şi F - Germania, Franţa şi Elveţia. 

 Conform proiectului, „în fiecare dintre subdiviziunile A, B şi R se 

vor studia şi colecta nu numai datele privitoare la organizarea armatelor, 

ci din toate punctele de vedere, întreaga ţară, în legătură cu operaţiile 

militare. O atenţie deosebită se va da teatrelor posibile de operaţiune (faţă 

de noi). În subdiviziunea G şi F studiul va fi mai general şi va cuprinde 

numai atât cât este necesar spre a avea date suficiente asupra armatelor ce 

se studiază în această subdiviziune.”
22

 

 Fiecare subdiviziune urma să fie condusă de un ofiţer de stat major 

(căpitan), iar subdiviziunea B dispunea şi de un ajutor. Ofiţerii care 

conduceau subdiviziunile A, B şi R urmau să efectueze anual călătorii de 

studii în ţările pe care le aveau în responsabilitate din punct de vedere 

informativ, pentru a cunoaşte la faţa locului problemele de interes. Pe 

timpul călătoriilor puteau fi însoţiţi de familii, pentru a nu atrage atenţia 

asupra lor şi pentru a-şi forma relaţii de prietenie cu persoane care ar fi 

putut fi folositoare în activitatea de obţinere de informaţii.
23

 

 Diviziunea II, urma să se ocupe cu obţinerea informaţiilor şi era 

structurată pe următoarele subdiviziuni: 

                                                           
21

 CSPAMI, fond Marele Stat Major, Secţia 2 Informaţi, dosar nr. 295, f. 3. 
22

 CSPAMI, fond Marele Stat Major, Secţia 2 Informaţi, dosar nr. 295, f. 6. 
23

 Ibidem, f. 6-7. 
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 a) subdiviziunea a I-a contraspionaj şi contrainformaţii, să se ocupe 

cu contracararea spionajului în România şi urma să fie condusă de un agent 

civil experimentat, ajutat de 3 agenţi şi un număr de sub-agenţi; 

 b) subdiviziunea a II-a serviciul exterior, să aibă în responsabilitate 

culegerea de informaţii despre ţările vecine, realizată de către agenţi de 

informaţii permanenţi ficşi, dispuşi în oraşele: Odessa, Chişinău, Ungheni-

ruși, Ismail, Reni, Cernăuţi, Sofia, Plevna, Şumla, Rusciuc, Timişoara, 

Sibiu, Braşov şi Belgrad. Agenţii trebuiau să posede cunoştinţe militare şi 

puteau fi selecţionaţi din rândul românilor care locuiau în respectivele oraşe 

şi aveau o ocupaţie stabilă; 

 c) subdiviziunea a III-a serviciul mobil, să coordoneze şi îndrume 

activitatea agenţilor mobili, agenţilor de legătură şi curierilor de control 

astfel: 

 - agenţi mobili urmau să acţioneze pe direcţiile: 

  - Rusia: Ungheni, Odessa, Chişinău; 

  - Bulgaria: Plevna, Sofia, Şumla; 

 - agenţii de legătură să menţină relaţia cu agenţii ficşi, asigurând 

transmiterea ordinelor, respectiv a informaţiilor culese. De asemenea, să 

participe la culegerea de date şi verificarea informaţiilor. Agenţi mobili şi 

cei de legătură trebuiau să cunoască foarte bine limba ţărilor unde executau 

misiuni; 

 - curierii informatori şi de control, trebuiau să fie ofiţeri de stat 

major, de preferinţă din cadrul Biroului 5 Informaţii, care duceau/aduceau 

corespondenţa la/de la ataşaţii militari. De asemena, ei culegeau informaţii 

prin observare pe timpul desfăşurării misiunii şi controlau activitatea 

agenţilor ficşi. Deplasarea lor urma să se facă lunar. 

 Biroul interpreţi, desenatori, litografi, fotografi. Pe lângă specialiştii 

presupuşi de activitatea biroului, în acest birou ar mai fi activat un număr 

de soldaţi pentru lucru. 

 Între măsurile propuse pentru eficientizarea activităţii structurilor de 

informaţii, referatul evidenția şi necesitatea alocării fondurilor necesare 

(dintr-un fond anual de 30 000 lei prevăzut pentru această activitate în 

bugetul Ministerului de Război, la Secţia 2 au ajuns sume din ce în ce mai 

mici: 1907-1908 = 6.540 lei, 1908-1909 = 6.582 lei, 1909-1910 = 2.864 lei, 

respectiv 1910-1911 = 3.140 lei). Se propunea alocarea sumei de 221.000 

lei pentru activitatea Biroului 5 Informaţii, la un capitol care să ascundă 

destinaţia reală.
24

 Aceste demersuri, ca şi cele anterioare, nu s-au regăsit în 

deciziile liderilor politici şi politico-militari, care continuau să manifeste o 

                                                           
24

 Ibidem, f. 4-5. 
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accentuată miopie faţă de activitatea de informaţii, cu implicaţii dintre cele 

mai grave asupra capacităţii combative a Armatei Române pe timpul 

Marelui Război. Pănă la urmă, lipsa de viziune sau dezinteresul 

politicienilor a fost plătit cu sângele ostaşilor români. 

 În data de 3 martie 1914, a fost emis Ordinul de zi nr. 48 cu scopul 

de a se pune de acord organizarea Marelui Stat Major cu cerinţele 

participării la o viitoare campanie militară. În baza ordinului, Secţia 2 a 

devenit Secţia 3 Informaţii, studiul armatelor străine, operaţii, marină şi 

subzistenţă. În organica sa intrau: Biroul 5 Informaţii şi Studiul Armatelor 

Străine, Biroul 6 Operaţii, Biroul 7 Marină şi Biroul 8 Subzistenţă. Şeful 

secţiei era colonelul Petală Nicolae, fost ataşat militar la Sofia (1904-1910), 

iar ca şef al Biroului Informaţii a fost numit locotenent-colonelul Poetaş 

Stan, el având în subordine 3 ofiţeri şi 2 subofiţeri.
25

 

 Declanşarea Primului Război Mondial a impus ca la 1/14 noiembrie 

1914 să se realizeze o nouă repartiţie pe secţii şi birouri a personalului 

Marelui Stat Major. Între birourile care au cunoscut o creştere a 

personalului s-a numărat şi Biroul Informaţii, ale cărui efective au ajuns de 

la cinci la nouă cadre militare. Şeful biroului a fost numit maiorul 

Gherculescu Dimitrie, fost ataşat militar la Sofia (1913-1914), căruia i se 

subordonau cinci ofiţeri şi trei subofiţeri.
26

 După reorganizare, din vechiul 

efectiv al biroului au mai rămas doar doi subofiţeri.  

 Toţi ofiţerii au fost schimbaţi, inclusiv şeful de birou. Deși 

schimbarea a fost realizată în scopul eficientizării activităţii, prin numirea 

unui fost ataşat militar la conducerea sa şi prin încadrarea cu ofiţeri 

interpreţi pentru limbile unor state de interes (bulgară, germană, italiană, 

rusă), înlocuirea tuturor ofiţerilor cu unii noi a afectat, în primă fază, 

continuitatea şi buna funcţionare a biroului. 

 În 1916, iminenţa implicării României în Marele Război în calitate 

de combatant şi experienţa acumulată din studierea desfăşurării conflictului 

până la acel moment au condus la elaborarea Instrucţiunilor asupra 

mobilizării Marelui Cartier General al Armatei, care prevedeau 

constituirea Marelui Cartier General (MCG) şi a Marelui Stat Major, acesta 

din urmă ca parte sedentară. La nivel central au fost organizate următoarele 

structuri de informații: 

 - Biroul 2 Informaţii, în cadrul Secţiei Operaţii (în compunerea 

secţiei intra şi Biroul 1 Operaţii), la nivelul eşalonului I al MCG; 

                                                           
25

 CSPAMI, fond Marele Stat Major, dosar nr. 1041, f. 211. 
26

 Ibidem, p. 217. 
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 - Serviciul Ataşaţi Militari (români) şi Ziarişti, precum şi Serviciul 

Ataşaţi Militari (străini acreditaţi în România) în eşalonul IV al MCG; 

 - Biroul 5 Informaţii şi Supravegherea Informaţiilor, la partea 

sedentară a Marelui Stat Major.
27

 

 Plasarea Biroului 2 Informaţii în cadrul Secţiei 1, împreună cu cel al 

Operaţiilor, evidenţiază recunoaşterea importanţei activităţii de culegere de 

date despre inamic şi teatrele de operaţii, atât în conceperea planurilor de 

campanie iniţiale, cât şi a celor de pe timpul desfăşurării acţiunilor de luptă. 

O parte dintre ofiţerii Secţiei 3 au fost detaşaţi pe lângă statele majore ale 

marilor unităţi operative, pentru organizarea şi conducerea activităţii 

informative. 

  Pe data de 15/28 august 1916, prin Ordinul de zi nr. 4 al MCG s-a 

stabilit organizarea şi componenţa Eşalonului I al M.C.G. Șef al Biroului 2 

Informaţii a fost numit locotenent-colonelul Eracle 

Nicoleanu. În compunerea biroului erau încadraţi 11 

ofiţeri, dublu faţă de efectivele anului 1914: şapte 

ofiţeri de stat major, trei ofiţeri informatori și un 

ofiţer translator/interpret. În organica biroului două 

treimi din totalul ofiţerilor erau activi (şapte), o 

treime (patru) fiind ofiţeri în rezervă. Toţi ofiţerii 

activi încadrați erau ofiţeri de stat major, aspect ce ar 

putea fi apreciat ca benefic pentru ridicarea nivelului 

de profesionalism şi competenţă a biroului. În 

realitate, doar doi dintre aceștia erau brevetaţi. În 

structura biroului mai intrau doi desenatori civili, arhiva, încadrată cu un 

elev de administraţie şi doi scriitori (responsabili cu transcrierea diverselor 

documente), care erau elevi de administraţie. 

 Referindu-se la Biroul 2 Informaţii, colonelul 

Nicolae Condeescu a făcut, într-un raport redactat 

după război, următoarele aprecieri: „...la intrarea în 

campanie, pentru toată armata acest serviciu era 

centralizat la Biroul Informaţiunilor din Marele Stat 

Major care dispunea de un total de 8 ofiţeri dintre 

care numai 2 de stat major, ceilalţi erau tineri 

ofiţeri de la trupă fără experienţă şi translatori. În 

ceea ce priveşte serviciul informaţiilor secrete şi de 

contraspionaj armata nu dispunea de nici un organ, 

nu avea nici un ofiţer, nici un agent pregătit pentru 

                                                           
27

 CSPAMI, fond Marele Stat Major, Secţia 3 Operaţii, dosar nr. 471, f. 116-120. 
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aceasta, totul a fost lăsat în sarcina Serviciului Siguranţei Generale care 

nu putea avea competenţă în ceea ce priveşte chestiunile militare, aşa că pe 

când adversarii noştri împănaseră ţară cu sute de spioni şi agenţi pe toate 

fronturile probabile de operaţii, noi nu am avut nici măcar un singur agent 

care să ne poată fi util din punct de vedere militar.”
28

 

 Pentru conducerea unitară a activităţii informative la nivelul întregii 

armate, au fost elaborate Instrucţiunile pentru funcţionarea biroului 

informaţiilor pe timpul operaţiilor, prin care se stabileau compunerea 

biroului, precum şi modul de procurare şi exploatare a informaţiilor. Şeful 

Biroului de Informaţii avea „direcţiunea acestui serviciu în zona operaţiilor 

cât şi relaţiunea de căpătare a ştirilor din interior.”
29

  Acesta şi ofiţerul 

adjutant trebuiau să fie absolvenţi ai Şcolii de Război. De asemenea, era 

prevăzută organizarea de structuri de informaţii distincte la nivelul 

comandamentelor de armate şi mari unităţi independente, un „serviciu 

secret [care] să dispună de detaşamente de 

recunoaştere, cavalerie, escadrile de avioane 

etc.”,
30

 precum şi intrarea în funcţiune a 

serviciului agenţilor secreţi şi a elementelor de 

spionaj, care trebuiau să acţioneze atât în spatele 

frontului, cât şi în zona de operaţii. 

 Agenţii secreţi erau ataşaţi pe lângă MCG, 

comandamentele de armată, corp de armată şi 

divizii şi aveau o dublă misiune: culegerea de 

informaţii și contraspionajul.
31 

 Deşi reală şi demonstrată de serviciile 

militare ale marilor puteri, în România importanţa 

activităţii de informaţii a fost recunoscută doar de 

către conducerea armatei, în timp ce Casa Regală 

şi politicienii au tratat-o cu mult dezinteres. Liderii politici de la Bucureşti 

au folosit argumentul lipsei fondurilor financiare necesare pentru a respinge 

proiectele propuse de Ministerul de Război şi Marele Stat Major privind 

crearea unui serviciu de informaţii militare de sine stătător. Faptul că 

politicieni români doreau să fie bine informaţii, dar nu agreau înfiinţarea 

unui serviciu de informaţii militare, în contextul în care perioada dinaintea 

Primului Război Mondial a fost una cu un pronunțat caracter militarist, 

conduce la concluzia că, pe de o parte, nu s-a înţeles la justa valoare 

                                                           
28

 SIA, fond Microfilme P II 1 2463, c. 282. 
29

 Ibidem, f. 331. 
30

 Ibidem, Secţia 2 Informaţi, dosar nr. 293, f. 231. 
31

 Ibidem, f. 232-233. 
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importanţa informaţilor militare, iar pe de altă parte, se manifestau reţineri 

pentru crearea unui serviciu care ar fi fost greu de manipulat. Ca atare, nu a 

existat nici un fel de dorinţă din partea factorului politic pentru a finanţa un 

serviciu care să servească doar interesele naţionale, preferându-se cele pe 

care putea să le folosească și în favoarea propriilor interese. 
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N O U T Ă Ţ I   M I L I T A R E 
 

AUSTRIA: Radar cuantic invizibil 

 

 Cercetătorii austrieci de la „Institute of 

Science and Technology” din Klosterneuburg, 

au creat un nou radar cuantic de mare definiţie 

care, practic, este nedetectabil, în sensul că 

poate fi detectat de inamic foarte greu. În 

terminologia militară se foloseşte curent 

termenul de „invizibil”. Imaginea ţintei 

formată pe ecranul radarului este mult mai 

clară şi face ca detaliile acesteia să fie mult 

mai bine conturate ceea ce uşurează precizarea tipului de ţintă: avion, 

rachetă, avion fără pilot etc. Principiul care a stat la baza acestei inovaţii a 

fost acela cunoscut sub denumirea de „inseparabilitatea cuantică”. Aceasta 

se referă la proprietatea particulelor elementare diferite de a se cupla între 

ele indiferent de distanţă, formând astfel perechi de câte două particule 

cuantice. În momentul în care apare o perturbare la una din particule, 

imediat schimbarea se observă şi în cealaltă 

particulă pereche ceea ce determină un proces 

denumit „iluminare cuantică”, adică informaţia 

despre mediul înconjurător al unei particule 

poate fi înţeleasă prin studierea celeilalte 

particule aflată la distanţă. Einstein a denumit 

acest fenomen „o influenţă ciudată ce se petrece 

la distanţă” şi nu i-a anticipat nici o întrebuinţare practică. Ulterior fizicienii 

au descoperit că distanţa de care vorbea Einstein poate fi foarte mare, chiar 

cosmică, eventual de la un satelit la Pământ. 

 Urmărirea obiectelor în spaţiu folosind fotoni cuplaţi este o idee 

absolut nouă şi cu posibilităţi de aplicabilitate multiple dacă ne gândim că 

în spaţiu nimic nu se deplasează cu viteză mai mare decât fotonii, care mai 

au şi capacitatea de a transmite informaţii în timp real atunci când se află 

cuplaţi într-un sistem. 

Revenind la radarul cuantic, aici primul foton se află închis într-un 

dispozitiv în timp ce perechea sa este trimisă sub forma unei frecvenţe de 

microunde către ţintă. În momentul în care acesta întâlneşte un obstacol 

schimbarea de stare ce se produce în structura sa este percepută imediat de 

celălalt foton, indiferent de distanţa dintre ei. Mai departe, un computer va 
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calcula caracteristicile obiectului perturbator: distanţa la care se află; viteza 

de deplasare; dimensiunea etc. Pentru a crea perechi de microunde fotonice 

inseparabile, specialiştii austrieci au folosit un convertor cu mare 

conductibilitate denumit „Josephson”. De asemenea, au denumit fotonul 

care este trimis către ţintă „foton semnal”, iar pe cel păstrat în dispozitiv 

„foton pasiv”. 

 Radarul cuantic, spre deosebire de radarele clasice care pot detecta 

ţinta fără a da şi alte detalii (ţinta este reprezentată ca un punct pe ecran), 

poate asigura suficiente date despre tipul ţintei prin analizarea 

caracteristicilor sale tehnico-tactice (anvergură aripi, aspectul frontal, 

numărul motoarelor etc.). Un alt avantaj important al radarului cuantic este 

acela că emite foarte puţină energie ceea ce îl face aproape nedetectabil. 

 Trebuie menţionat faptul că sunt şi multe opinii critice ce vin cu 

precădere din mediul ştiinţific chinez referitoare la radarului cuantic. 

Principalele obiecţii se referă la faptul că: fotonii trebuie să menţină 

permanent aceeaşi stare cuantică pentru a rămâne conectaţi; starea cuantică 

poate fi perturbată ceea ce limitează distanţa la care radarul cuantic este 

eficient; poate fi sensibil la bruiajul de deconectare (care deocamdată nu 

există iar perspectiva de a se descoperi metode pentru a produce acest bruiaj 

nu pare a fi prea apropiată). 

 Criticile oamenilor de ştiinţă chinezi nu par a fi chiar dezinteresate. 

În anul 2018 „China Technology Group Corporation” a anunţat că a 

construit primul radar cuantic care este capabil să descopere, până la 

distanţa de 100 de kilometri, inclusiv ţintele ce încorporează tehnologie 

„stealth”. Deşi radarul cuantic chinezesc nu impresionează prin distanţa de 

detecţie, trebuie totuşi menţionat că acesta are posibilitatea de a descoperi 

avioanele „invizibile” americane de tip F-35 şi B-2, fără ca starea meteo să 

influenţeze acurateţea imagini. 

 Preocupări pentru realizarea unui radar cuantic capabil să detecteze 

avioanele şi rachetele „invizibile” (stealth) sunt şi în Canada. Acest proiect 

se bucură de o alocaţie bugetară însemnată (2,7 milioane dolari), dar se pare 

că furtunile geomagnetice şi exploziile solare ce sunt frecvente în zona 

arctică fac detectarea ţintelor cu un radar cuantic dificilă. 

 Indiferent de dificultăţile momentului, cercetările din domeniul 

cuantic şi înţelegerea posibilităţilor nelimitate ale fotonilor vor produce o 

revoluţie majoră în toate domeniile de activitate umană. 
 

SURSE: Defence News, 12.10.2019; Asia Times, 07.11.2029. 
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CHINA: Drona „Wing Loong” 

 

 Experţii militari chinezi doresc 

să producă pentru Armată drone ce 

încorporează inteligenţă artificială 

(IA) care să le permită navigaţia, 

analiza câmpului tactic, identificarea 

ţintelor şi luarea deciziilor privind 

angajarea acestora fără intervenţia 

omului. Integrarea IA capabilă să ia 

decizii fără intervenţie umană 

constituie un subiect de intens dezbătut de către specialiştii militari, în 

prezent fiind suficiente argumente atât în favoarea cât şi împotriva 

transferării complete a deciziei către robot. Se pare că, cel puţin în viziunea 

specialiştilor chinezi, domeniul aviaţiei fără pilot se pretează mai bine decât 

alte domenii militare la acest tip de transfer de autoritate. Deocamdată, până 

la luarea unei decizii, IA rămâne un domeniu în care pot fi dezvoltate 

numeroase tehnologii de bază ce pot fi integrate la avioanele fără pilot. 

Realizarea acestui obiectiv ar aduce o contribuţie însemnată la eficienţa şi 

siguranţa folosirii dronelor în câmpul tactic deoarece, în prezent, acestea 

sunt operate manual, prin comandă transmisă pe frecvenţe radio de la o 

staţie terestră, ceea ce înseamnă că semnalul poate fi interceptat sau bruiat 

şi conducerea aparatului poate fi preluată de inamic. Analizând comparativ 

situaţia rezultă că implementarea IA devine o cerinţă fundamentală pentru 

dezvoltarea dronelor militare, mai ales a acelora ce sunt trimise la mare 

distanţă. 

 Pornind de la aceste cerinţe 

ale câmpului de luptă modern, 

Armata Chinei a fost înzestrată cu 

avioane fără pilot „Wing Loong”, 

dar a şi livrat pentru export cel puţin 

100 de astfel de aparate. 

 „Wing Loong” este un avion 

fără pilot ce poate fi dotat cu o 

gamă largă de sisteme de 

armamente, inclusiv bombe sau rachete cu ghidare prin laser, rachete de 

diverse tipuri capabile să atace ţinte terestre sau aeriene, armament automat 

ce poate trage peste 3.000 cartuşe cu o precizie de 90%. De asemenea, are 

echipamente electro-optice montate în partea inferioară a fuzelajului, 
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senzori şi camere de luat vederi, inclusiv în infraroşu, pentru culegere de 

date şi informaţii despre obiectivele inamicului ce trebuie distruse. 

 Propulsia este asigurată de un motor turbo de 100 CP (cai putere) ce 

pune în mişcare o elice cu trei palete ce asigură zborul cu o viteza de 280 

km/h. Raza de acţiune este de 4.000 km şi poate atinge o înălţime maximă 

de aproximativ 5.000 m. Aceasta înseamnă că poate executa misiuni 

neîntrerupt o perioadă mai mare de 20 ore şi poate transmite date de la o 

distanţă de 200 km. 

 „Wing Loong” poate executa atât misiuni de luptă, cât şi misiuni 

umanitare, intervenţii la dezastre, protecţia mediului şi evaluări 

meteorologice. 
SURSA: Asia Times, 15.08.2019. 

 

CHINA: Minisatelit pentru menţinerea sateliţilor pe orbită 
 

 În anul 2019 specialiştii 

militari chinezi au efectuat un test 

orbital cu un mini satelit 

propulsat de un motor electric cu 

carburant realizat pe bază de ioni 

lichizi. Acest motor, spre 

deosebire de motoarele clasice 

care folosesc pentru propulsia 

satelitului carburanţi chimici, 

foloseşte drept combustibil ioni de metale lichide, de regulă cesiu, mercur 

sau indiu. 

 Avantajul acestui motor este acela că poate funcţiona şi realiza 

misiunile cu o cantitate redusă de combustibil iar greutatea sa este suficient 

de mică pentru a nu spori considerabil greutatea totală a satelitului (motorul 

realizat de specialiştii chinezi are o greutate de 300 grame şi reprezintă o 

realizare tehnică de excepţie). Asamblat la bordul unui satelit, poate asigura 

controlul acestuia în ceea ce priveşte direcţia şi altitudinea de zbor, fiind 

capabil să execute manevre orbitale de corecţie a parametrilor de zbor cu 

foarte mare precizie. 

 Acest mini motor poate fi folosit pentru a prelungi durata de 

funcţionare a altor sateliţi de mici dimensiuni, prevenirea distrugerii 

acestora şi împrăştierii de fragmente potenţial periculoase în spaţiul cosmic 

şi îndepărtarea sateliţilor care şi-au terminat durata de funcţionare pe orbită. 

De regulă, sateliţii de mici dimensiuni evoluează pe orbite joase, fiind în 

stare pasivă. Cu timpul, aceştia cad de pe orbită datorită faptului că nu au 
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instrumentele de propulsie necesare pentru a le menţine pe coordonatele 

prestabilite. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu sateliţii ce evoluează la 

altitudini mari: când expiră durata de funcţionare aceştia rămân pe orbită, 

practic fără control, devenind astfel un pericol pentru alte nave spaţiale ce 

se deplasează pe orbita respectivă. 

 Pentru ajustarea direcţiei şi altitudinii sateliţilor aflaţi în spaţiu nu 

este necesară o forţă prea mare aşa că mini motorul realizat de specialiştii 

chinezi poate asigura cu succes corecţiile necesare, fie prelungind perioada 

de funcţionare a sateliţilor fie transportându-i în afara orbitei.  

 Se pare că interesul pentru acest mini motor este în creştere atât pe 

piaţa internă cât şi pe cea externă. 

 Pe plan internaţional numai Statele Unite ale Americii au mai testat 

o astfel de tehnologie. 

 Ar fi interesant de ştiut dacă chinezii şi americanii au efectuat studii 

în acest domeniu în paralel sau chinezii au reuşit să aibă acces clandestin la 

cercetările americane din acest domeniu. 

SURSA: Asia Times, 13.09.2019. 

 

CHINA: J-20 - avion de vânătoare invizibil 

 

 Forţele Aeriene Chineze au 

inclus în panoplia mijloacelor sale 

de lupta aeriană prima escadrilă de 

avioane de vânătoare „invizibile” 

(tehnologie stealth) – J-20. Acestea 

au devenit operaţionale încă din anul 

2019. De asemenea, a mai fost testat 

în zbor bombardierul H-20, cu raza 

mare de acţiune, capabil să execute 

lansări de rachete nucleare care pot lovi bazele militare americane din 

Guam şi chiar Hawai.  

 Se pare că aceste noi realizări ale cercetării şi industriei militare 

chineze au provocat îngrijorarea strategilor militari americani, îngrijorare 

exprimată şi în interviul dat la postul de televiziune Bloomberg de către 

comandantul bazei aeriene americane din Hawai, generalul Charles Brown. 

Acesta spunea despre J-20, dar şi despre bombardierul H-20, că reprezintă 

„o ameninţare majoră din partea Chinei pentru regiunea Asia-Pacific şi 

dovedeşte nivelul tehnologic înalt atins de Armata Populară de Eliberare a 

Chinei”. Generalul american estimează că specialiştii militari chinezi 

încearcă să realizeze ceea ce el numeşte „bombardierul cu dublă 
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întrebuinţare”, în măsură să aibă la bord atât lovituri nucleare cât şi lovituri 

clasice de înaltă precizie. 

 China a devenit astfel una din cele trei ţări care au realizat triada 

nucleară, adică dispune de armament nuclear ce poate fi lansat de la sol, din 

aer sau de pe mare. În plus, China are deja cea mai mare forţă aeriană din 

Asia. 

 Conform informaţiilor furnizate de Agenţia de Informaţii a Apărării 

a SUA (DIA), Armata Chinei dispune de 2.500 avioane din care 1.700 

avioane de vânătoare, bombardiere tactice şi strategice, avioane de atac şi 

avioane multi-rol. De asemenea, se estimează că prin proiectarea avionului 

J-20 militarii chinezi au dorit să se apropie de performanţele avionului 

american F-35, mai ales în domeniile: mijloace de război electronic; 

reducerii amprentei electronice; comandă şi control. Deşi partea de avionică 

a avionului J-20 este excelentă, se pare că partea electronică mai suportă 

îmbunătăţiri, mai ales în ceea ce priveşte sistemul de prelucrare şi 

transmitere a informaţiilor către alte platforme. 

 Probabil că aceste limitări vor face posibil ca SUA să-şi menţină 

avantajul asimetric faţă de potenţialii adversari din zona Pacificului de 

Vest. Această opinie este împărtăşită şi de şeful de stat major al Forţelor 

Aeriene americane, generalul David Goldfein, care afirma că „ …atunci 

când am trecut la introducerea tehnologiei specifice celei de a cincea 

generaţii nu am avut în vedere avionul ca platformă, ci familia de sisteme 

ce urma a fi încorporată pe platforma de luptă respectivă. Este vorba de o 

reţea de sisteme şi aceasta ne conferă avantajul asimetric pe care îl avem. 

Atunci când vorbim de un F-35 împotriva unui J-20 diferenţa este majoră”. 

 Trebuie totuşi să ţinem seama de faptul că specialiştii militari chinezi 

au furnizat relativ puţine informaţii despre performanţele avionului J-20. 

Cu toate acestea, deocamdată se ştie cu certitudine că avionul este echipat 

cu un radar puternic, senzori electrooptici şi în infraroşu şi un sistem de 

război electronic robust, toate acestea având performanţe tehnice 

asemănătoare sistemelor aflate pe F-35. Ceea ce pare deficitar la J-20 este 

modul de realizare a fuziunii dintre senzori şi realizarea armonizării între 

aceştia în cadrul reţelei de culegere a informaţiilor. 

 Specialiştii americani au reuşit să rezolve aceste probleme de 

interoperabilitate între sistemele de pe F-35 şi F-22 cu mai mult succes 

decât chinezii. În plus, F-22 şi F-35 au în carlingă un ecran pe care apar 

marcate zonele periculoase în care avionul ar putea fi detectat sau atacat de 

inamic. Astfel pilotul are posibilitatea să evite zonele respective. Această 

facilitate lipseşte la J-20.  
SURSA: Asia Times, 02.05.2019; 17.11.2019. 
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CHINA: Arsenalul de rachete hipersonice 

 

 La parada militară 

organizată pe 01.10.2019, cu 

ocazia Zilei Naţionale a 

Chinei, specialiştii militari au 

fost surprinşi de defilarea a 16 

sisteme de rachete hipersonice 

prezentate sub denumirea de 

DF-17. 

 Prezentarea acestei 

rachete a produs multă 

îngrijorare în rândul strategilor militari occidentali deoarece, deocamdată, 

nici SUA nici Japonia nu posedă un mijloc de apărare eficient pentru 

combaterea acestei arme. 

Concluzia care s-a impus a fost aceea că nivelul tehnologic atins de 

specialiştii chinezi în domeniul rachetelor nu este cu nimic mai prejos decât 

cel al specialiştilor din SUA sau Rusia şi că este posibil ca Beijingul să 

finanţeze concomitent mai multe programe de realizare a armelor 

hipersonice. 

Această concluzie este întărită de unele informaţii din surse 

chinezeşti potrivit cărora o altă rachetă hipersonică, Xingkong-2, ar fi fost 

testată cu succes în august 2018 şi ar fi operaţionalizată deja în cadrul 

Armatei chineze. Au fost exprimate opinii precum că DF-17 ar fi varianta 

finală a rachetei Xingkong-2, dar acestea sunt contrazise de deosebirile 

majore de aspect dintre cele două tipuri de rachetă şi de perioada mult prea 

scurtă, chiar şi pentru chinezi, de testare şi operaţionalizare. 

 Trecând peste acest aspect, este necesar să precizăm faptul că 

specialiştii militari clasifică rachetele hipersonice în două categorii: din 

prima categorie fac parte proiectilele care sunt lansate în spaţiu de către o 

rachetă, după care îşi continuă zborul fiind propulsată de către unda de şoc 

generată de propria sa viteză hipersonică; din cea de a două categorie fac 

parte rachetele hipersonice care zboară pe baza absorbţiei de aer, adică 

racheta are un motor supersonic care provoacă explozia de lansare. 
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 Se pare că DF-17 face parte din prima categorie, fiind propulsată în 

spaţiu de către o rachetă DF-16, 

care îi asigură la desprindere o 

viteză de minimum 5 Mach, după 

care îşi continuă zborul cu viteză 

hipersonică şi îşi modifică unghiul 

către ţintă făcând manevrele 

necesare pentru corecţia traiectoriei 

sau chiar pentru evitarea apărării 

antiaeriene a inamicului. Nu se ştie 

dacă DF-17 are un cap de luptă 

(încărcătură explozivă). Probabil este configurată ca un vector 

convenţional, iar efectul distructiv derivă din energia cinetică a rachetei 

hipersonice. Cu o rază de acţiune de aproximativ 1.500 km racheta 

hipersonică DF-17 poate lovi orice obiectiv american sau al unui aliat al 

SUA din zona Oceanului Pacific. 

 DF-16 este o rachetă balistică cu rază medie de acţiune care se află 

în arsenalul Armatei chineze de mai mult timp şi care în această situaţie 

joacă rolul de rachetă purtătoare pentru DF-17. 

 Despre Xinghong-2 nu se cunosc prea multe detalii. 

 După cum se poate constata, armele hipersonice au proliferat. În 

decembrie 2018 preşedintele F. Ruse, Vladimir Putin, anunţa că a fost 

testată racheta supersonică „Avangard” şi că testul a fost reuşit. 

 Cât priveşte SUA, se pare că a fost devansată în acest domeniu de 

către Rusia şi China. Specialiştii americani fac eforturi susţinute pentru a 

recupera această rămânere în urmă şi sunt şanse ca Armata SUA să 

achiziţioneze prima baterie de rachete hipersonice în anul 2023. Încă din 

2018 au fost lansate ordinele de achiziţie în valoare de 700 milioane dolari 

către concernele Dynamics şi Lockheed Martin pentru 20 de rachete 

hipersonice şi 8 sisteme de ghidare, fiecare cu câte 4 lansatoare. 
 

SURSE: Asia Times, 03.12.2019; Global Times, 05.12.2019 

 

FRANŢA: Primul submarin de atac cu propulsie nuclear din clasa 

Baracuda 

  

 Pe data de 12.07.2019, în prezenţa preşedintelui Franţei, Emmanuel 

Macron, a fost lansat la apă primul submarin cu propulsie nucleară din clasa 

Baracuda denumit „Suffren”. 
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 Conducerea „Companie Naval Grup” speră ca submarinul să fie 

livrat Marinei franceze la începutul anului 2020, urmând ca pe durata 

întregului an să efectueze teste pe mare.  

 Specialiştii consideră că submarinele din clasa „Baracuda” au o 

amprentă electronică redusă, sunetul perceput de sistemele de descoperire 

fiind asemănător, în 

opinia directorului de 

program, „cu cel produs 

de ocean”. De 

asemenea, poate lansa 

rachete de croazieră 

asupra unor ţinte aflate 

la mare distanţă. 

 Conducerea 

Marinei franceze 

intenţionează să 

achiziţioneze şase astfel de submarine. Cele şase submarine din clasa 

„Baracuda” care vor fi în serviciu până în anul 2060, vor înlocui actualele 

submarine din clasa „Rubis” aflate în dotarea Marinei franceze. 

 Deşi submarinele din clasa „Baracuda” nu vor avea armament 

nuclear la bord, totuşi experţii le consideră ca fiind parte componentă în 

realizarea doctrinei Franţei de descurajare nucleară deoarece una din 

misiuni va consta în asigurarea protecţiei submarinelor purtătoare de 

rachete nucleare balistice aflate în misiune de luptă. De fapt, 1-2 submarine 

de atac vor fi destinate protecţiei celor 4 submarine franceze cu armament 

nuclear la bord, clasa „Triomphant” şi a formaţiilor de nave aflate în 

misiune, cu accent pe portavionul Charles de Gaulle. 

 Alte misiuni ce vor intra în sarcina noilor submarine vor consta în: 

culegere de informaţii, transportul unor grupuri de luptători din forţele 

speciale în zone de interes, transportul unor vehicule subacvatice fără 

echipaj uman, etc. Pentru ultimele două misiuni vor exista un fel de magazii 

unde se va putea depozita echipamentul trupelor de comando sau vehicule 

subacvatice. 

 Raportul dintre timpul necesar pentru reparaţii şi întreţineri versus 

timpul de operare pe mare este mult îmbunătăţit faţă de cel actual, 

submarinele din clasa „Baracuda” urmând să stea pe mare o perioadă mult 

mai mare decât cele aflate în prezent în dotarea Marinei Franţei. Astfel, 

noul submarin va fi capabil să fie pe mare timp de 70 de zile continuu, faţă 

de 45 de zile cât pot naviga actualele submarine din clasa „Rubis”.  
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 În ceea ce priveşte data la care reactorul nuclear al submarinului 

„Stuffren” va fi încărcat, aceasta nu a fost făcută public de factorii militari 

şi civili responsabili. 
SURSA: Defence Naws, 12.07.2019. 

 

 

GERMANIA: Simulator tactic pe sticlă 

 

 Caracteristicile luptei moderne, implementarea unor tehnologii 

revoluţionare în modul de ducere a luptei armate şi creşterea nevoii de a 

folosi forţele armate într-un sistem integrat care să multiplice efectele 

asupra inamicului, presupun inclusiv găsirea unor forme adecvate pentru 

pregătirea luptătorilor. Acest lucru devine şi mai dificil în cazul alianţelor, 

unde sunt deosebiri majore în ceea ce priveşte pregătirea trupelor, sistemele 

de armamente din dotare, doctrinele, posibilităţi de realizare a 

interoperabilităţii. Toate aceste piedici trebuie înlăturate şi una din metode 

este aceea de a asigura un limbaj vizual comun între diferite tipuri de unităţi 

care în război pot fi puse în situaţia de a desfăşura misiuni ce presupun 

conectarea unui număr mare de senzori şi transmiterea rapidă de informaţii 

la sistemele de lovire a inamicului. 

 Probabil astfel de considerente au stat la baza iniţiativei factorilor de 

decizie din Bundeswehr, prin Departamentul de Înzestrare a Armatei 

(Federal Office of Equipment, Information Technology and In-Service 

Support) pentru a contracta firma israeliană „Rafael” ca în parteneriat cu 

firma franceză „Atos Information Technology” să realizeze un simulator 

tactic digital, 3D, cu proiecţie pe sticlă, unde vor putea fi manevrate, la 

scară redusă, avioane fără pilot, maşini de luptă, subunităţi şi unităţi 

militare aflate în acţiune. Pentru a crea situaţii tactice complexe, simulatorul 

va încorpora cele mai noi tehnologii din sfera inteligenţei artificiale (IA), 

proiecţiei de imagini generate pe calculator şi C4I (comandă, control, 

comunicaţii, calculatoare şi informaţii). Pe un astfel de simulator algoritmii 

inteligenţei artificiale pot genera imagini ce reproduc acţiunile unui număr 

mare de avioane fără pilot ce desfăşoară acţiuni în sprijinul unităţilor 

terestre, dar şi alte situaţii specifice câmpului de luptă viitor. 

 Hărţile vor fi generate prin interconectarea diferitelor platforme: 

senzori; reţea tactică de internet prin care circulă informaţii; sisteme 

securizate de comunicaţii prin care se realizează comunicaţiile dintre 

avioanele fără pilot cu comandanţi, maşini de luptă şi soldaţi). Compania 

„Rafael” va asigura tehnologie de comunicaţii radio (BNET) ce permite 

folosirea unei singure antene pentru recepţia simultană a mai multor 
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frecvenţe, ceea ce va da 

posibilitatea creării unor situaţii 

tactice complexe. Specialiştii 

israelieni afirmă că tehnologia 

BNET ce va fi folosită în 

realizarea acestui proiect este 

imună la atacurile electronice 

ale inamicului (cibernetice şi de 

război electronic). 

 De asemenea, compania 

israeliană va implementa în 

simulator un sistem de conducere a focului care va da posibilitatea 

conectării tuturor senzorilor existenţi în câmpul tactic într-o singură reţea. 

Avantajele acestui sistem denumit „Fire Waver” rezidă în: stabilirea 

priorităţii de lovire a ţintelor, viteză mare de transmitere a mesajului de la 

senzor la trăgător, diminuarea pericolului de executare a focului asupra 

propriilor forţe şi mijloace. 

 Cu alte cuvinte, acest simulator este varianta modernă, adusă la 

standardele secolului XXI, a lăzii cu nisip din vremurile armatelor mai 

puţin automatizate. 

Specialiştii militari numesc acest dispozitiv „câmp de luptă de sticlă” 

sau „câmp de luptă transparent” . Menirea lui va fi să pregătească 

comandanţii pentru a înţelege mai bine specificul câmpului de luptă, 

dinamica acţiunilor, coordonarea eficientă atât a manevrei de forţe şi 

mijloace cât şi a focului. 

 Faptul că executanţii vor înţelege mult mai exact concepţia 

comandantului de ducere a luptei, misiunile ce le revin şi modul cum pot 

coopera pentru maximizarea efectelor manevrei de foc şi mijloace, poate fi 

considerat revoluţionar. 

 Conducerea militară germană intenţionează ca în anul 2025 să 

prezinte un exerciţiu demonstrativ prin care să pună în evidenţă 

performanţele realizate prin implementarea celor mai moderne descoperiri 

tehnice din domeniu. 
SURSA: Defence Naws, 13.12.2019. 

 

ISRAEL: Tehnologie pentru controlul dronelor inamice 

  

 Specialişti militari israelieni de la compania „Skylock” au realizat un 

sistem capabil să preia controlul asupra dronelor inamice, să extragă datele 

şi informaţiile aflate în baza lor de date şi să le deturneze de la îndeplinirea 
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misiunii. Sistemul permite operatorului să 

preia controlul complet a peste 200 de 

drone inamice de la o distanţă de 3,5 km 

şi poate să le aducă la aterizare în condiţii 

de siguranţă. 

 Dacă ţinem cont de declaraţiile 

venite din zona Armatei israeliene (IDF) 

se pare că acest sistem a fost deja testat în luptă în Liban şi Siria unde 

acţiunile dronelor iraniene ar fi fost dejucate.  

 Un sistem anti-dronă asemănător denumit „Drone Dome” a fost 

produs de compania israeliană „Rafael”. Acesta este deja operaţional. 
 

SURSA: Defence News, 24.04.2019. 

 

ISRAEL: Telefon mobil SSR400 ce poate fi folosit ca lunetă 

 

 În cadrul companiei israeliene „Sensight” a fost realizat un telefon 

mobil care poate fi folosit şi ca lunetă ataşată cu uşurinţă oricărei puşti care 

are sistem de montare de tip „Picatinny” sau „Weaver”. Acest telefon cu 

întrebuinţare duală, denumit SSR400, a fost prezentat pentru comercializare 

la sfârşitul anului 2019. 

 Telefon-lunetă poate să se conecteze la Bluetooth şi WiFi având 

astfel posibilitatea de a fi actualizat, a descărca programe sau a trimite 

mesaje. 

 

 
 

 Dispozitivul de ochire este format dintr-un ecran digital, similar cu 

cel întâlnit la telefoanele inteligente de tip Android sau iOS, conectat la 

două camere de luat vederi de mare fidelitate. Prima cameră are 

posibilitatea de a mări imaginea de la 1,3 la 20x şi este folosită pentru 

tragerile pe timp de zi, în timp ce a doua cameră poate mări imaginea de la 

1 la 6x şi se foloseşte pentru tragerile executate în condiţii de noapte sau cu 

vizibilitate redusă. Imaginile generate de cele două camere sunt trimise 

direct pe ecran ceea ce permite trăgătorului să ţină ambii ochi deschişi 
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atunci când urmăresc o ţintă aflată la mare distanţă. Avantajul este acela că 

presiunea exercitată asupra ochiului trăgătorului ce apare în cadrul lunetelor 

clasice este mult diminuată în cazul acestui dispozitiv. 

 În timp ce pe ecran apare practic o versiune simplificată a ţintei, 

calculatorul balistic încorporat în telefon stabileşte, pe baza informaţiilor 

primite de la senzori, valorile balistice necesare tragerii (distanţă până la 

ţintă, înălţimea, viteza ei de deplasare, viteza vântului etc.) astfel încât să se 

poată executa o tragere de maximă precizie. 

 Trăgătorul trebuie doar să introducă pe ecranul digital al lunetei 

câteva date necesare calibrării acesteia şi apoi să îndrepte arma către ţintă. 

În plus faţă de calculatorul balistic sistemul mai încorporează: dispozitiv de 

calculare a distanţei până la ţintă, GPS, giroscop, sistem de vedere pe timp 

de noapte în infraroşu. 

Alimentarea lunetei se face de la o baterie internă care îi permite 

funcţionarea de maximum 8 ore. Pentru prelungirea duratei de funcţionare, 

specialiştii firmei „Sensight” au realizat şi o baterie externă care poate 

prelungi durata de funcţionare a lunetei cu încă 12 ore. 

 Deocamdată sistemul SSR400 poate fi folosit la arme de calibru 308, 

300Win.Mag şi 338 Magnum, dar cu siguranţă lista va creşte în viitor. 

Preţul de comercializare este de 1.199 dolari. 

 Conducerea firmei a declarat că acest telefon-lunetă nu este un 

echipament militar produsul adresându-se vânătorilor, tirului sportiv sau 

amatorilor, etc. Specificul câmpului de luptă nu este propice pentru buna 

funcţionare a SSR400. 

 Totuşi, alte structuri cu misiuni de securitate ar putea să găsească o 

utilitate acestui sistem. 

 
SURSA: Defence Naws, 24.04.2019. 

 

TAIWAN: Flota de drone sinucigaşe 

 

 Încordarea relaţiilor dintre 

China şi Taiwan a determinat 

conducerea politică şi militară 

taiwaneză să acorde o atenţie sporită 

achiziţionării de sisteme de 

armamente noi, dar şi de angrenare a 

industriei autohtone în susţinerea 

efortului de sporire a securităţii 
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naţionale. În acest cadru se circumscrie proiectul conducerii de la Taipei de 

a construi drone sinucigaşe sau kamikaze denumite „Fire Cardinal”. 

 Avioanele fără pilot (UAV) sinucigaşe construite de specialiştii 

taiwanezi seamănă cu dronele de mici dimensiuni americane ce sunt lansate 

în aer de către un militar, sau cu dronele anti-radar israeliene – „Harpy”. 

 „Fire Cardinal” este un UAV de lovire de tip aer-sol ce poate evolua 

în zbor pasiv deasupra unei zone prestabilite, are un sistem de căutare 

relativ simplu, la bord se află o încărcătură explozivă de dimensiunile unei 

grenade şi este controlată de la distanţă, prin radio, de un operator aflat într-

o staţie de dirijare terestră. De asemenea, are o lungime de 1,20 m, 

anvergura aripilor este de 2 m şi cântăreşte aproximativ 6,8 kg. Pentru 

identificarea ţintelor are încorporat un senzor pentru vedere pe timp de 

noapte în infraroşu şi unul electro-optic. Raza de acţiune nu este precizată 

de constructor dar dacă ţinem cont de asemănarea sa cu avionului fără pilot 

„Puma” aflat în dotarea trupelor de uscat americane, putem trage concluzia 

că probabil că nu este mai mare de 4 km şi nu atinge un plafon de zbor mai 

mare de 152 m. 

 Din punct de vedere tactic se poate trage concluzia ca aceste avioane 

fără pilot sinucigaşe vor fi folosite în luptă de către trupele de uscat care le 

vor lansa pentru a dezorganiza apărarea antiaeriană cu rază mică a 

inamicului. 

 Specialiştii din Taiwan au mai realizat un UAV antiradar ce poate fi 

lansat de pe o platformă de camion uşor. Acesta, ca şi drona israeliană 

Harpy depistează radarele inamice în momentul în care acestea sunt puse în 

funcţiune şi se orientează după emisia electromagnetică a emiţătorului 

distrugându-l. Această dronă poate lovi atât radarele inamice amplasate la 

sol, cât şi pe cele aflate pe nave. Va intra în dotarea trupelor de uscat 

probabil în anul 2020. 

  
SURSA: Raportul din 2019 al organizatorilor Expoziţiei bianuale de tehnologie aerospaţiale şi de 

apărare de la Taipei  

 

SUA: „Proiectul Blackjack” 

 

 Agenţia pentru Proiecte de Cercetări Avansate pentru Apărare 

(DARPA) din SUA a selecţionat trei echipe formate din specialişti ai 

marilor companii de tehnologie spaţială (BAE Systems, SEAKR 

Engineering Inc şi Scientific Systems Company) şi de comunicaţii 

(Microsoft, Applied Technology Associates, Advances Solutions Inc, 

Kythera Spaces Solutions şi NKrypt) pentru a proiecta un sistem capabil să: 
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 - preia date de la sateliţii americani ce se află pe orbite terestre joase 

(low Earth orbit - LEO);  

 - analizeze în spaţiul extraterestru; 

 - localizeze ţinta;  

 - determine caracteristicile acesteia; 

 - urmărească ţinta permanent pe traiectorie folosind informaţiile 

primite de la mini-sateliţii ce evoluează pe LEO; 

 - transmită informaţii 

rezultate către beneficiari 

aflaţi pe Pământ. 

Toate aceste procese ar 

urma să se desfăşoare fără 

intervenţie umană, ceea ce 

înseamnă implementarea 

extinsă a inteligenţei 

artificiale. 

 Specialiştii implicaţi 

în realizarea acestui sistem 

l-au denumit „Pit Boss”. 

 „Pit Boss” urmează să fie un sistem autonom de managementul 

misiunilor, care va fi cuplat cu un alt proiect al DARPA denumit 

„Blackjack”. Noutăţile aduse de sistemul „Pit Boss” constau în: analiza 

datelor în spaţiu, eliminându-se astfel transmiterea acestora la staţiile 

terestre pentru efectuarea analizei lor; pe lângă faptul că fiecare senzor 

„Blackjack” va avea posibilitatea să analizeze datele individual, sistemul 

„Pit Boss” va putea prelua datele de la toţi senzorii „Blackjack”, le va 

integra şi le va transmite beneficiarilor, toate acestea fără ca intervenţia 

umană să fie necesară. Cu alte cuvinte, Pit Boss conectează „creierul” 

fiecărui satelit „Blackjack” şi realizează o reţea interconectată cu o 

inteligenţă excepţională. 

 Scopul proiectului este acela de a demonstra avantajele pentru 

nevoile de viitor ale Armatei americane reprezentate de desfăşurarea unei 

constelaţii de sute de mini-sateliţi care să evolueze pe LEO şi care să poată 

executa o multitudine de misiuni, de la apărarea antirachetă până la 

transmiterea de informaţii privind localizarea ţintei, poziţia, deplasarea şi 

viteza acesteia. 

 Acest proiect în curs de realizare pare a fi răspunsul specialiştilor 

americani la ameninţarea reprezentată de armele hipersonice pentru care, 

deocamdată, SUA nu are un răspuns credibil. 
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 Faptul că inteligenţa artificială preia în totalitate funcţiile omului şi 

acţionează independent este un aspect amplu dezbătut de filozofi, sociologi, 

futurologi, etc. Deocamdată militarii par destul de sceptici în a transfera 

întregul proces decizional către un robot. 

 Din păcate, în acest domeniu problema este că odată ce ai deschis 

uşa, aceasta nu mai poate fi închisă, după cum se poate vedea şi cu ceea ce 

se întâmplă astăzi în domeniul tehnologiei nucleare pentru uz militar. 
 

SURSA: Defence Naws, 22.11.2019 

 

SUA: Injecţie în ochi în loc de aparat de vedere pe timp de noapte 

 

 Conform afirmaţiilor cercetătorilor de la Universitatea din Arizona, 

prin injectarea de nanoparticule în ochi, acuitatea vederii militarilor creşte, 

aceştia putând chiar să vadă în întuneric fără a mai fi nevoiţi să poarte un 

dispozitiv de vedere pe timp de noapte. 

 Iniţial, aceste proprietăţi 

au fost studiate pe şoareci. Au 

fost luaţi mai mulţi cobai şi 

antrenaţi să parcurgă un anumit 

traseu într-un labirint ghidându-

se după un semn sub formă de 

triunghi. Şoarecii cărora li se 

injectase nanoparticule în ochi 

au fost în măsură să ajungă la 

capătul labirintului. Concluzia 

cercetătorilor a fost aceea că şoarecii injectaţi vedeau triunghiul în 

întuneric. Acest fenomen se explică prin faptul că nanoparticulele odată 

injectate se ataşează strâns de fotoreceptorii aflaţi în ochii şoarecelui şi 

rămân în această poziţie o perioadă de până la 10 săptămâni fără ca efectul 

de vedere în întuneric să se diminuieze sau să aibă alte efecte secundare. 

 Se consideră că în curând va fi posibilă folosirea nanoparticulelor la 

militari pentru a le da acestora posibilitatea de a vedea în întuneric fără a fi 

nevoiţi să poarte o aparatură specială. Singura problemă ce mai trebuie 

rezolvată este aceea de a se găsi o metodă sigură pentru injectarea 

nanoparticulelor în ochiul uman. Oricum, efectul injecţiei fiind temporar, se 

poate trage concluzia că nu sunt riscuri… 

 Se pare că şi cercetătorii chinezi sunt preocupaţi de studierea 

proprietăţilor nanoparticulelor şi au realizări ce se apropie foarte mult de 
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cele ale americanilor. Studii ştiinţifice pe această temă au apărut atât în 

America cât şi în China.  
 

SURSA: STARS AND STRIPES, 03.10.2019 

 

SUA: Ceas atomic spaţial 

 

 Pe data de 22 iunie 2019 o 

rachetă „SpaceX Falcon” a lansat pe 

orbită un ceas atomic care va permite 

navelor spaţiale să-şi cunoască 

permanent poziţia fără a mai depinde 

de informaţiile trimise de pe Pământ. 

Ceasul, în greutate de 16 Kg, are o 

precizie de zece milionimi dintr-o 

secundă într-un an şi este primul 

instrument suficient de mic şi de stabil pentru a fi transportat în spaţiu de 

către o rachetă. 

 Cercetătorii de la Laboratorul pentru Studierea Propulsiei cu Reacţie 

al NASA au denumit acest ceas atomic „Deep Space Atomic Clock” 

(DSAC). 

 Până acum specialiştii responsabili de conducerea navelor în spaţiul 

extraterestru calculau poziţia navei la sol după care transmiteau datele de 

localizare şi direcţia de deplasare în spaţiu printr-un releu. Timpul de la 

trimiterea mesajului până la receptarea acestuia putea fi de câteva minute 

până la câteva ore. Acum, după ce ceasul atomic a fost lansat pe orbită, va 

furniza datele necesare navigaţiei fără a mai fi necesară intervenţia celor de 

pe Pământ. Astronauţii vor naviga prin spaţiu pe baza informaţiilor primite 

de la acest GPS cosmic care îi va putea coordona şi direcţiona nu numai în 

spaţiu dar şi pe Lună sau le va da libertatea de a efectua propriile misiuni 

către Marte sau oricare altă destinaţie cosmică. Cu alte cuvinte, modul în 

care omul va naviga în sistemul nostru solar va fi complet diferit decât este 

acum. Dar, deocamdată, timp de un an specialiştii de la NASA vor testa 

dacă ceasul atomic îşi poate îndeplini cu succes misiunea pentru care a fost 

creat şi eventual, când testele vor fi terminate, vor stabili ce ajustări mai 

trebuie făcute. 

 Acest ceas atomic este cel mai precis instrument de măsurare a 

timpului din lume. El foloseşte pentru măsurarea timpului caracteristicile 

ritmice ale atomului cam în acelaşi mod în care ceasurile de perete foloseau 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL V/nUMĂRUL 9 • aprilie 2020 

ADMRR „aL.I. CUZa”  148 

 

ritmul pendulului. Începând cu anul 1967, definiţia oficială a secundei este 

a 9.192.631.770-a parte a ciclului de radiaţie al unui atom de cesiu. 

 De asemenea, DSAC s-a dovedit a fi de 50 de ori mai stabil decât 

ceasurile atomice folosit pe sateliţii GPS testaţi la sol. Dacă această 

stabilitate va fi demonstrată şi pe durata testelor din spaţiu, acest ceas 

atomic va putea aspira la titlul de cel mai precis ceas din Univers. 
 

SURSA: www.nasa.gov/live; Defense Naws, June 18, 2019 
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P R E Z E N T A R E  D E  C A R T E 
 

SIMBAD CORĂBIERUL 

Francisc Păcurariu 

Tudor Păcuraru 

 

 „Simbad corăbierul” este o carte absolut minunată, pe care odată 

începută nu o mai poţi lăsa din mână. Este deosebită nu numai prin temele 

abordate, stil, valoare 

istorică, care oricum 

sunt la cel mai înalt 

nivel, dar şi prin 

faptul că autorul, col. 

(r) Tudor Păcuraru, 

rememorează 

povestirile tatălui său, 

Francisc Păcurariu, 

poet, romancier şi 

fost diplomat. 

Această situaţie 

provoacă o anumită 

confuzie atunci când trebuie să vorbeşti despre autor deoarece avem de-a 

face cu două personaje diferite: unul care a trăit momentul istoric povestit şi 

altul care, după ani, l-a imortalizat în scris. Dacă mă întrebaţi care este mai 

important, nu cred că mi-ar fi uşor să răspund. Ambii au merite 

incontestabile, ambii au dat savoare poveştilor aşa că autorul este simbioza 

dintre cei doi. Dumneavoastră cititorii veţi decide la cine fac referire atunci 

când folosesc termenul „autorul”. 

 Citind şi recitind această carte mi-am dat seama câte lucruri care 

privesc istoria noastră sau evenimentele care ne-au marcat istoria îmi sunt 

parţial şi, de ce să nu recunosc, unele total necunoscute. 

 De ce se întâmplă acest lucru mai mereu? Răspunsul ni-l oferă un 

istoriograf de marcă, Lucian Boia, care afirmă că de fapt, nu există decât o 

singură Istorie, cu „I” mare şi nenumărate istorii cu „i” mic. Istoria cu „I” 

mare reprezintă trecutul ireversibil. Istoria cu „i” mic este acea istorie 

formată din povestiri despre trecut, în care autorii îşi proiectează propria 

personalitate, pregătire, orientare politică şi filosofică, etc. 

 Deci, există o Istorie şi un număr nesfârşit de istorii. 

 
Col. (r) Tudor PĂCURARU 

 
Francisc PĂCURARIU 
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 „Simbad Corăbierul” despre care am crezut iniţial că are în cuprins 

trei povestiri atractive şi-atât, m-a surprins. Citind-o, mi-am dat seama câte 

proiecţii false şi neadevărate s-au făcut despre evenimente istorice care ne-

au marcat viaţa, dar cărora nu le-am putut pătrunde sensurile reale pentru că 

erau ascunse printr-un întreg sistem de dezinformare de sorginte comunistă. 

 Prima povestire se intitulează scurt „Anul '56”, anul cu prima mare 

problemă apărută în noul imperiu sovietic, rezultat în urma celei de-a doua 

conflagraţii mondiale – „Lagărul socialist”. Ştiam despre contrarevoluţia 

anticomunistă din Ungaria că ar fi fost 

prima reacţie „populară” împotriva 

ocupantului sovietic. Imre Nagy, liderul 

mişcării anticomuniste, după o serie de 

violenţe, atât în Capitală cât şi în ţară, 

ajunge în final să declare oficial că dacă 

mişcarea sa va învinge, va solicita 

oficial ieşirea Ungariei din Tratatul de la 

Varşovia. Se pare că astfel şi-a semnat 

sfârşitul, pentru că liderii politici şi 

militari de la Moscova au intrat în 

panică. De ce? Desigur pentru că exista 

posibilitatea ca americanii să intre în 

Ungaria şi să o rupă de sistemul 

comunist patronat de URSS. Dar era 

oare numai acesta motivul care să 

determine „invadarea” Ungariei, dar şi a 

României, cu două Armate de Arme Întrunite şi un Corp de Armată 

Independent, cu un total de 3175 tancuri şi autotunuri, 1.070 transportoare 

blindate, 10.000 camioane, dintre care 1.130 tancuri şi autotunuri, 380 

transportoare blindate, 3.930 vehicule de luptă diverse, 800 tunuri, 159 

avioane de luptă, erau destinate numai pentru „pacificarea” Budapestei? 

 România se afla şi ea sub „invazie”: diviziile sovietice (de ocupaţie) 

de la Arad, Oradea şi Timişoara au intrat în Ungaria, garnituri de tren cu 

sprijin logistic ruseşti ajung la Brăila, unde materialele sunt încărcate în 

garnituri româneşti care le transportă până la graniţa cu Ungaria, de unde 

sunt preluate de unităţile ruseşti de invazie. Trupele Districtului Militar 

Odessa au preluat controlul tunelurilor, viaductelor, podurilor, gărilor şi 

staţiilor de cale ferată aflate pe traseul Brăila – Oradea, iar trupe de 

paraşutişti sovietice erau gata de a interveni în caz de nevoie. 

 În tot acest timp conducerea de la Bucureşti, în frunte cu Gheorghe 

Gheorghiu Dej, nu fusese informată şi nici nu se ceruse vreo aprobare de 
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tranzitare a teritoriului României. Practic, atât România, cât şi Ungaria erau 

ocupate fără declaraţie de război. 

 Liderii comunişti de la Bucureşti au realizat gradul de vulnerabilitate 

al României şi au considerat încă de atunci scoaterea trupelor sovietice din 

ţară ca una dintre cele mai importante priorităţi. 

 La Budapesta, ambasadorul Francisc Păcurariu ajunge la Ambasadă, 

unde personalul autohton dispăruse. Nemaifiind nici un translator, 

informaţiile se obţineau telefonic de la alte reprezentanţe diplomatice ale 

ţărilor socialiste. Insurgenţii lui Nagy Imre obligau, prin acţiunile lor, 

mutarea birourilor ambasadei aproape zilnic. 

 Moscova îşi însărcinează ambasadorul de la Budapesta, nimeni altul 

decât viitorul Secretar General al Partidului Comunist din URSS, Iuri 

Andropov, să conducă acţiunile de represiune. 

 Adevărul pe care îl cunoşteau doar ruşii, era că în Ungaria aceştia 

depozitaseră rachete nucleare tactice. Teama Moscovei era că dacă Imre 

Nagy ar fi aflat acest lucru şi i-ar fi informat pe americani, aceasta ar fi 

servit Washington-ului ca motiv să aducă în Europa propriile arme 

nucleare. Mai mult, aceştia ar fi putut intra în posesia lor ceea ce ar fi 

complicat şi mai mult lucrurile. 

 Intervenţia militară rapidă şi masivă a trupelor sovietice a avut ca 

scop şi asigurarea extragerii în secret a mijloacelor nucleare depozitate de 

URSS pe teritoriul Ungariei şi aducerea lor în ţară. Această redislocare s-a 

făcut prin România, fără ca guvernul român să ştie ceva. 

 Într-o primă etapă rachetele au fost depozitate la Timişoara, într-un 

fort vechi, impropriu din punct de vedere tehnic pentru a asigura condiţiile 

necesare pentru păstrarea încărcăturilor nucleare. Din aceste focoase s-a 

scurs plutoniu care a iradiat tot spaţiul de depozitare. După scoaterea 

rachetelor din acel depozit improvizat, fortul a funcţionat ca Centru Militar 

şi majoritatea militarilor şi civililor români care au lucrat aici s-au 

îmbolnăvit de cancer. 

 Operaţiunea „RAFALA” a avut două componente: o componentă 

militar-operativă şi una de sorginte subversivă. 

 Agresiunea militară a fost precedată de acţiunile subversive: 

 - liderii maghiari au fost supuşi unui „blocaj informativ”; aceştia nu 

ştiau decât ce voiau ruşii să ştie; 

 - prin agenţi de influenţă, armata ungară a fost menţinută „neutră”; 

 - a urmat „teroarea albă” care urmărea să înspăimânte populaţia 

maghiară; 

 - servirea opiniei publice cu două imagini: imaginea trădătorului de 

ţară (Imre Nagy) şi cea a patriotului (Janos Kadar). 
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 Populaţia se afla la mijloc – trebuia să aleagă între I. Nagy, iar ruşii 

să continue măcelul sau să-l accepte pe J. Kadar, pentru a se evita 

prăbuşirea ţării. 

 Liderii revoltei au fost amăgiţi şi au fost apoi lichidaţi. Pericolul 

ieşirii din Tratatul de la Varşovia trecuse. Dar rachetele nucleare tactice au 

fost scoase din ţară, pentru moment. 

 Ulterior, cele trei divizii sovietice de ocupaţie din Ungaria au 

constituit un Corp de Armată Special, în sensul că acest cuvânt „special” 

însemna că opera cu rachete nucleare tactice. 

 „Corăbierul Simbad” face un salt în timp, dar mai ales în spaţiu, 

tocmai în Argentina, unde povestitorul este numit ambasador în cadrul 

Ambasadei României din Buenos Aires, iar a doua povestire se intitulează 

„Aventuri în Ţara de Argint”. N-am să mă refer la întâmplările care au 

loc aici. Este vorba, în special de modul în care Argentina, care suportase 

mai multe dictaturi militare, devenise locul de refugiu al unor nazişti 

notorii. 

 Autorul are ocazia să se confrunte cu acţiunile unor membri ai 

Organizaţiei Legionare care fuseseră sprijiniţi să ajungă în Argentina şi care 

şicanau personalul Ambasadei României, pe motiv că ar fi înţesată de evrei. 

 Departe de a fi evreu, Francisc Păcurariu era român maghiarizat din 

Transilvania care scăpase de deportare cu documente eliberate, culmea, 

chiar de autorităţile germane. Cu toate acestea, Păcurariu va avea mereu de 

suferit afronturi antisemite, nu numai în Argentina dar şi acasă, după 

evenimentele din 1989, mai precis în anul de graţie 2018. Oricum, 

aplombul antievreiesc al legionarilor şi ofiţerilor nazişti din Buenos Aires 

care funcţionau într-o organizaţie oficială, recunoscută de guvernul 

Argentinei, s-a năruit odată cu ştirile conform cărora A. Eichman a fost 

prins, dus în Israel, judecat şi condamnat la moarte. Toţi aceşti „viteji” 

dispar în neant în foarte scurt timp. Se schimbase foaia şi îi cuprinsese 

teama. 

 În ultima povestire „A doua bătălie de la Salamina” ni se relevă 

întâmplări ce au avut loc în ultima misiune diplomatică a lui Francisc 

Păcurariu în Grecia. 

 În 20 spre 21 aprilie 1967, Armata Greciei a dat o lovitură de stat 

pentru a preveni o eventuală ocupaţie a ţării de către armata sovietică, ştiind 

că Partidul Comunist din Grecia, care se pregătea să preia oficial 

guvernarea, era supus total influenţei Kremlinului, iar în cazul în care 

comuniştii greci ar fi pus mâna pe putere, Grecia ar fi ieşit din NATO, iar 

guvernul-fantomă ar fi cerut ajutorul URSS după modelul lui Nasser în 
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Egipt. În plus, comuniştii italieni, deja aflaţi la guvernare, ar fi urmat 

exemplul Greciei. 

 După lovitura de stat dată de militarii greci şi instaurarea aşa-numitei 

„dictaturi a coloneilor”, serviciile de contrainformaţii greceşti au depistat 

numeroşi ofiţeri KGB şi GRU sub acoperire care desfăşurau activităţi de 

recunoaştere a unor zone strategice. 

 Manevrele „Rodopi” din august 1967 sunt puţin cunoscute 

publicului. Era vorba de o aplicaţie multinaţională de amploare în sudul 

Bulgariei. Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti a fost pus imediat 

în stare de necesitate, pentru că exista un precedent, cel din octombrie 1962. 

Atunci, în toiul crizei rachetelor din Cuba, Comandamentul Unificat de la 

Moscova pusese în stare de alarmă de luptă Armata României fără să ceară 

acordul guvernului român, scuzându-se că Gheorghiu-Dej se afla în vizită 

oficială în India. La întoarcerea sa rapidă în ţară, Dej a aflat că în hărţile 

operative frontiera României fusese redesenată pe malul vestic al Dunării, 

de la Călăraşi la Galaţi, fără Dobrogea. 

 Tot în aceeaşi perioadă, se pare că ruşii au încercat o tentativă de 

asasinat împotriva lui Gheorghiu-Dej şi I. Gh. Maurer în timp ce aceştia se 

aflau într-un avion de transport rusesc deasupra Tibetului, unde se 

confruntau China cu India. 

 Situaţia se prezenta astfel: 

 - Dej şi Maurer efectuau o vizită oficială în Indonezia, India şi 

Birmania; 

 - transportul conducătorilor români se asigura de către ruşi, cu un 

avion IL-18, în România neexistând o flotilă de protocol; 

 - Moscova dirijase avionul deasupra Tibetului, unde armata indiană 

se lupta cu cea chineză, fără cerere de survol adresată Chinei, în speranţa 

vădită ca avionul să fie considerat inamic şi doborât; 

 - chinezii au înţeles situaţia şi au protejat avionul care a ieşit fără 

incidente din zonă; 

 - la întoarcere, delegaţia română a făcut escală la Moscova. Hruşciov 

nu-i aştepta, probabil se aştepta să fie deja morţi, dar avea pe agendă 

participarea la un spectacol de balet. Întrucât liderii români nu numai că nu 

erau morţi, dar erau la Moscova, Hrusciov, de voie, de nevoie, a trebuit să-i 

invite la spectacol; 

 - la un moment dat, Hruşciov a ordonat, din lojă, să i se prezinte la 

întoarcerea la Kremlin situaţia desfăşurării rachetelor în Cuba. Acesta era o 

informaţie utilă pentru liderii români fiindcă până atunci nu ştiau nimic de 

intenţiile Moscovei de a amplasa rachete nucleare în Cuba. Mai mult, 
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Gheorghiu-Dej dăduse instrucţiuni diplomaţilor români de la ONU să 

dezmintă prezenţa rachetelor sovietice în Cuba. 

 În afara acestui episod puţin cunoscut, autorul ne mai dezvăluie şi 

alte întâmplări interesante din culisele diplomaţiei de la Bucureşti. Un astfel 

de episod este acela referitor la locul rezervat României prin Planul Valev 

în cadrul blocului comunist, acela de furnizor de grâu şi porumb. 

 Încrederea conducerii comuniste de la Bucureşti în Moscova era 

demonstrată şi de iniţiativa lui Dej de a-l însărcina pe Corneliu Mănescu, 

ministrul român de Externe, să-l asigure pe Dean Rusk, Secretarul de Stat al 

SUA, că România nu va permite instalarea de rachete nucleare pe teritoriul 

său. Pe baza acestui angajament Washingtonul a acceptat scoaterea 

României de pe lista de ţinte, iar în 1968, l-a avertizat pe Brejnev să nu 

acţioneze militar împotriva României. 

 În încheiere, autorul descrie impasul economic al României din 

deceniul 9, care a contribuit decisiv la căderea lui Ceauşescu. 

 Poporul suferise degeaba pentru plata datoriei externe, iar creditele 

luate până atunci, cu mici excepţii, au fost folosite pentru proiecte 

faraonice: Casa Poporului, Canalul Dunăre - Marea Neagră, etc. 

 Există şi o apreciere discutabilă şi anume că, în 1987-1988 au avut 

loc negocieri sovieto-americane la Berna, unde s-a convenit ca URSS, cu 

sprijin maghiar, să-l dea jos pe Ceauşescu şi să instaureze la Bucureşti o 

conducere obedientă, care să readucă România pe o linie de plutire din 

punct de vedere economic, pentru ca preluarea ţării de Occident să se poată 

face fără convulsii majore. Este nefiresc să credem că pe ruşi i-ar fi 

interesat în ce situaţie economică ar fi fost România la preluarea ei de către 

Occident. 

 Francisc Păcurariu a fost un diplomat cult şi patriot. Vina sa 

principală este că a dat în toate situaţiile dovadă de patriotism şi respect faţă 

de ţara şi poporul său. 

 A încercat să pătrundă în tenebrele politicii expansioniste desfăşurată 

de URSS pe toată durata existenţei sale şi, în mare parte, a reuşit. 

 Deşi fiecare povestire din această carte poate servi oricând drept 

scenariu de film, în final lasă cititorul cu un gust amar. Probabil deoarece a 

apărut prea târziu şi fiindcă ne dovedeşte, încă odată, lipsa de încredere a 

politicienilor români în propriul popor. Această lipsă de încredere i-a costat 

şi ne-a costat de cele mai multe ori scump. 

 Oricum, este o istorie adevărată, pe care merită să o cunoaştem şi să 

învăţăm din ea. 

Gl. mr.(ret) prof.univ.dr. Gheorghe NICOLAESCU 
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