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 „The worst have lost their fear and the best lost their hope.” 

(Ceei mai răi şi-au pierdut frica şi cei mai buni şi-au pierdut speranţa.) 

Hannah Ardent  
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Limba română 

 

E ziua ta, limba română 

Identitatea unui neam 

Prin versuri, proză, sentimente  

Prin Eminescu, Labiș și-un Cioran. 

 

Limba română stă de veacuri 

Scrisă cu sânge românesc 

A lui Ștefan, Mihai și Țepeș 

În graiul nostru strămoșesc. 

 

Este a noastră moștenire 

Istoria veche-a unui neam 

Să n-o lăsăm în timp s-o schimbe 

Un vânt, o vreme sau dușman. 

 

Chiar dacă vremea e-n schimbare 

Și limbi străine învățăm 

Când exprimam trăiri și țara 

În limba noastră-o exprimăm. 

 

Chiar dacă viața ne obligă 

Peste hotare să trăim 

Nu ne uităm limba maternă 

Și zi de zi o folosim.  

 

La mulți ani, limba română! 

Să ne traieşti oriunde ai fi 

Te vom transmite mai departe 

Prin generații și copii. 

 

 

Slt. Elena Gologan  
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E D I T O R I A L 
 

 Capcana lui Tucidide. Poate părea straniu că la finele unui an plin de 

evenimente geopolitice am ales ca subiect pentru acest editorial mesajul transmis 

peste secole al marelui istoric grec, Tucidide. Mesajul este cel al sensului tragic al 

istoriei omenirii, cel al inevitabilităţii războiului, chiar şi atunci când recurgerea la 

forţa armată nu este dorită, dar părţile aflate în conflict nu sunt capabile să 

schimbe cursul istoriei şi sfârşesc prin a se decima reciproc. În această formulare 

simplă rezidă esenţa istoriei relaţiilor internaţionale şi, în consecinţă, modernismul 

ei şi aplicabilitatea ei pentru viitorul parcurs al omenirii. Confruntarea dintre 

Atena şi Sparta, care a angrenat întreaga lume elenistică şi în final a dus la 

decăderea unui imperiu, descrie de fapt un mecanism implacabil şi repetabil al 

istoriei umane. Sensul tragic constă în faptul că actorii confruntării sunt conştienţi 

de finalitatea tragică a ciocnirii de interese dar nu pot să se opună acestuia, sau 

cum spuneau marii tragedieni antici, nu se pot opune destinului. 

 Trebuie să fac precizarea că atunci când vorbesc de război mă refer la 

confruntarea între marile puteri, mai precis între cele care au dominat lumea prin 

stabilirea unui anumit sistem internaţional convenabil şi profitabil pentru ele, şi 

„noii lupi‖, adică cei care s-au ridicat rapid la nivelul de mare putere şi sunt în 

măsură să conteste ordinea internaţională şi echilibrul de forţe existente. Această 

realitate a generat Războiul Peloponezian în Grecia Antică, mai târziu Prinul 

Război Mondial, apoi pe Al Doilea şi în prezent se pare că ne îndreptăm spre o 

nouă confruntare sistemică. Mao Tzedun, în discuţiile pe care le-a avut cu Henry 

Kissinger, spunea că, în general, perioadele de pace (n.a. globală) ţin în jur de 20 

de ani, termen de mult depăşit în prezent deşi momente de cumpănă geopolitică 

au existat suficiente. 

 Cea de a doua jumătate a secolul al 20-lea, în care SUA au fost principalul 

arhitect geopolitic şi gardian al ordinii internaţionale a fost, cu mici excepţii, una a 

păcii. Secolul 21, la începutul căruia ne aflăm, seamănă mai curând cu începutul 

secolului anterior. Lucrurile au început să se schimbe: SUA nu mai este 

hegemonul absolut al lumii, poziţia sa este contestată sau ameninţată de jucători 

geopolitici vechi (Rusia) şi noi (China), dar şi puteri regionale (Turcia, Iran). 

Dintre toate ţările care încearcă să-şi însuşească câte ceva din ceea ce 

Washingtonul consideră că-i aparţine, China este de departe cea mai periculoasă. 

Aşa cum spunea şi actualul lider comunist al Chinei, When Deng Xioping, 

„niciodată în decursul istoriei o ţară nu a cunoscut o ascensiune atât de rapidă, în 

atât de multe domenii, precum China‖. Astfel, China a devenit principalul 

contestatar al actualei ordini internaţionale reprezentată de SUA, ceea ce poate 

duce la cea mai mare ciocnire geopolitică din istoria omenirii, ciocnire care se va 

desfăşura atât pe pământ cât şi în spaţiul extraterestru. Şi astfel ne întoarcem iar la 

capcana lui Tucidide conform căreia: apariţia unei noi superputeri şi reacţia de 

apărare a superputerii existente creează un amestec toxic de mândrie, orgoliu, 
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aroganţă, putere militară, ce le conduce către război. Cum marile puteri sunt ca 

nişte magneţi puternici, fiecare va atrage în sfera lor de influenţă aliaţi care pot 

veni din convingere, din interes, de nevoie, şantajaţi sau forţaţi, oricum ar fi puţini 

vor putea rămâne neimplicaţi. Aşa s-a întâmplat atunci când Sparta, puterea 

terestră, a contestat puterea în creştere a Atenei (puterea maritimă), când Marea 

Britanie s-a văzut ameninţată de ascensiunea Germaniei şi probabil că aşa se va 

întâmpla în continuare. Războaiele între marile puteri nu sunt rezultatul unor 

accidente sau al acţiunii liderilor politici ci reprezintă un fenomen natural 

determinat de procesul de schimbare a puterilor globale. Actualul război al 

comerţului dintre SUA şi China, se circumscrie formulei lui Tucidide în sensul că 

este expresia competiţiei între două superputeri pentru dominaţie globală. De fapt, 

scopul administraţiei americane pentru declanşarea războiului comercial este 

acela de a rescrie regulile comerţului global care i-au fost atât de favorabile până 

acum şi în prezent au început să fie favorabile Chinei, să forţeze Beijingul să-şi 

deschidă mai mult pieţele proprii companiilor americane şi să renunţe la practicile 

specifice, protecţioniste, astfel încât SUA să poată concura China. 

 În final, dacă China nu-şi va îndeplini obiectivul geopolitic propus, aceasta 

va însemna că programul său politic de a deveni o superputere a eşuat şi că 

naţionalismul chinezesc a înregistra un recul aşa cum s-a mai întâmplat în lunga 

istorie a poporului chinez. În opoziţie cu naţionalismul chinez se află 

excepţionalismul american, credinţa că SUA este ţara indispensabilă cu un loc şi 

un rol unic în istoria lumii. Poate că aşa este, numai că trebuie să menţionez şi 

ceea ce sublinia Henry Kissinger, un realist pesimist, anume că „nimic nu este mai 

greu de înţeles pentru americani decât posibilitatea tragediei‖. Grecii antici, deşi 

au înţeles acest lucru pe deplin, spre deosebire de americani, tot nu au reuşit să 

evite tragedia. 

De cele mai multe ori această competiţie între o putere în ascensiune şi una 

consacrată duce la război, dar războiul nu este inevitabil, doar că evitarea lui 

presupune ajustări majore de atitudine şi acţiune ale celor două părţi. 

 Acest lucru l-au ştiut şi anticii şi toţi ce au urmat după aceştia, numai că 

puţini au reuşit să urmeze calea raţiunii şi să evite tragedia. În ultimii 500 de ani 

au fost 16 cazuri în care superputerea consacrată s-a simţit ameninţată de către 

puterea în ascensiune şi în 12 cazuri disputa s-a transformat în război. 

 Cu siguranţă acest lucru este cunoscut şi de elitele politice americane, mai 

cu seamă că a fost explicat pe larg de o pleiadă de filozofi americani de mare 

anvergură (este drept, evrei fugiţi din Germania nazistă, deci oameni care au avut 

neşansa să experimenteze tragedia pe propria piele) precum Leo Strauss, Hannah 

Aredt şi mai cu seamă Hans Morgenthau, mentorul şi prietenul lui Henry 

Kissinger. Mesajul acestor profesori ai relaţiilor internaţionale este strâns legat de 

ceea ce filozofii Greciei antice numeau sensul tragic al istoriei sau într-o 

formulare modernă ce le aparţine, inevitabilitatea tragediei în relaţiile 

internaţionale. Este drept că această abordare venea în contradicţie cu optimismul 

tradiţional al poporului american şi cu teoria lui Zbigniew Brezinski care, după 
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victoria SUA în Războiul Rece, când devenise singura superputere a lumii, afirma 

că „istoria a murit‖, adică războiul a fost eliminat din relaţiile internaţionale ca 

mijloc de rezolvare a litigiilor dintre ţări. Optimiştilor care au crezut acest lucru 

le-a fost de ajuns mai puţin de 20 de ani pentru a reveni cu picioarele pe pământ şi 

a înţelege că războiul va continua să facă parte din istoria omenirii, precum şi din 

bagajul genetic uman alături de instinctul de perpetuare a speciei (înmulţire) şi cel 

de conservare a acesteia (asigurarea hranei necesare traiului). Războiul adaugă la 

cele două instincte primare pe cel de al treilea, anume dorinţa de putere şi de 

dominaţie asupra celorlalţi, aceasta incluzând atât regnul animal cât şi propria 

specie. 

 Unde se află omenirea în acest moment pe o scară ce măsoară distanţa de 

la pace la război? 

 Este greu de răspuns la această întrebare, dar cred că a trecut cu mult 

limita de siguranţă. În momentul de faţă orice acţiune, poate chiar una obişnuită, 

nu neapărat un eveniment periculos sau deliberat provocator, poate detona capsa 

care va arunca omenirea într-un nou război distrugător. Acest război nu va fi 

scurt, nu ştim dacă la sfârşitul lui vor exista învinşi şi victorioşi sau dacă se va 

instaura asupra Pământului noaptea atomică. 

 Deja ne aflăm într-o spirală a confruntărilor care ne conduce acolo unde 

nu doreşte nimeni, dar nimeni nu are dorinţa, voinţa sau puterea de a stopa 

catastrofa. 

 Am sperat că actuala pandemie generată de virusul COVID-19, care în 

prezent a ucis peste un milion de locuitori ai planetei, va abate atenţia marilor 

puteri de la confruntare şi o va direcţiona către cooperare în scopul limitării 

efectelor bolii. Nu s-a întâmplat aşa. 

 Întoarcerea la clasicii greci, la înţelepciunea acestora, ne poate salva dar, 

din păcate, nu cred că cei care au soarta omenirii în mâinile lor au măcar intenţia 

de a încerca. 

 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 
 

INFORMAȚII, COMUNICARE ŞI POST-ADEVĂR ÎN TIMP DE 

PANDEMIE 

 

Gl.mr.(r) ing. dr. Adriean PÂRLOG 

 
 „Suntem în mijlocul unei tranziţii de la o societate 

bazată pe fapte la o societate bazată pe date. În timpul 

acestei tranziţii, abundă confuzia cu privire la nivelul 

exact al cunoașterii și la semnificația cifrelor în viaţa 

publică, exacerbând sentimentul că însuși adevărul este 

abandonat”. 

William Davies, profesor la University of London 

 

 În contextul manifestării globalizării, națiunile 

cunosc şi efectele unor fenomene de polarizare 

geografică, socială, politică, tehnologică și economică 

cu efecte considerabile asupra modului în care acestea 

se raportează la nou. Polarizarea determinată de una, 

două sau de toate cele cinci direcții menționate mai sus, creează şi un fenomen 

cunoscut sub denumirea de „efectul de ecou‖, în care grupuri umane sunt deseori 

expuse unor presiuni de conturare a unor stări existențiale contradictorii generate 

de apariția unor idei noi, care uneori determină teamă şi autoizolare ca urmare a 

faptului că oamenii sunt scoși din zona lor de confort tradițional. Într-un astfel de 

mediu, prejudecățile pot deveni relevante comparativ cu faptele concrete, iar 

autoritatea statului poate fi negată dacă este percepută ca fiind antagonică 

concepțiilor dominante ale grupului social în cauză. 

 Punctele de vedere actuale privind polarizarea sociala se concentrează în 

mare parte pe explicarea cauzelor, manifestărilor și consecințelor acesteia, 

inclusiv pe documentarea schimbărilor de-a lungul timpului și a efectelor sale 

asupra politicii partidelor politice existente într-o societate. Principalii vectori care 

materializează aceste tendințe de insularizare socială sunt reprezentați de mass 

media şi rețelele sociale. 

 Revenind în actualitatea cotidiană, lumea anului 2020 este dominată de 

coexistenţa mai multor crize globale, suprapuse, în derulare sau în devenire. Toate 

au fost generate de o criză sanitară (pandemie) care s-a transformat rapid într-una 

economic-socială cu perspective de a genera o criză politică şi probabil, cel puțin 

încă una, de natură alimentară. Societatea de azi este dominată de instantaneitate 

(digitalizare) care anulează distanțele fizice, de lipsa de precizie a normei juridice 

(mai ales în mediul internațional), dar şi de omniprezența sau perspectiva 
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instabilității (haosului) urmare a tendințelor entropice resimțite pe durata și după 

crizele amintite.  

 Despre decizie şi informații (intelligence) s-au scris mii și mii de cărți şi 

articole, atât din perspectiva practică cât şi teoretică. Indiferent de nivelul sau 

domeniul la care ne plasăm, strategic sau operativ, civil sau militar, ciclurile 

decizionale şi cele specifice sprijinului cu informații sunt împărțite pe segmente 

egale ca importanță, complexitate și efort de finalizare. În articolul de față 

încercăm să subliniem câteva trăsături relevante ale componentei numită atât de 

pretențios „diseminare‖, care în esență semnifică aducerea la cunoștința 

consumatorului final a unui produs de sinteză numit fie „raport de intelligence‖, 

fie „decizie formulată şi asumată‖.  

 Și în activitatea de intelligence şi în aceea specifică luării deciziilor, 

aducerea la cunoștința celor interesați a produselor (rezultatelor) concrete 

reprezintă activități sensibile ce țin de un domeniu care începe să se 

individualizeze ca având o importanță aparte, denumit comunicare strategică. 

Segmentele operaționale cheie ale acesteia sunt: ținta sau publicul țintă, mesajul 

ce trebuie transmis, furnizorul de mesaj, canalul de comunicare şi momentul de 

timp al derulării procesului de comunicare. Toate aceste segmente ale comunicării 

strategice, la fel ca şi componentele constitutive ale ciclurilor decizionale şi 

intelligence sugerează cvasi-identitatea lor structurală şi existența continuă şi 

transcendentă a fluxurilor de informații. 

 În prima parte a anului 2020, când criza Corona virus se contura, 

informațiile inexacte și informațiile dominate de o puternică componentă 

manipulativă au fost abundente şi asumate, probabil, dacă nu cu bună știința, cel 

puțin cu naivitate de structuri guvernamentale, academice, NGO și persoane 

individuale. În procesele de comunicare strategică s-au implicat, pe lângă experții 

și liderii cu relevanță politică națională şi alți comunicatori, dominați de ideea 

sublinierii şi a unor tușe ideologice convenabile proiectelor lor profesionale şi 

politice, oferind argumente subiective și uneori false despre riscurile cu care se 

confruntă statele lor în lupta anti Covid 19. Mulțimea informațiilor confuze şi 

uneori false a contribuit, în primul rând, la erodarea încrederii în liderii din 

sănătatea publică, urmată de diminuarea eficienței eforturilor guvernamentale de 

contracarare a pandemiei.  

 Climatul de neîncredere şi îndoială a fost generat nu numai de specialiștii 

în epidemiologie şi liderii politici, ci și de multe „vedete‖ ad-hoc transformate în 

specialiști în comunicare informații referitoare la sănătatea publică – ziariști, 

analiști, avocați și chiar oficiali ai puterilor locale – toți fără atribuții oficiale în 

domeniul comunicării în situații de criză. Aceștia au mimat expertiza și au 

minimizat pericolele pandemice ale noului Corona virus. Noianul de informații 

corecte și false amestecate şi cu zvonurile despre originile virusului, blocajele 

comunicaționale inerente în astfel de situații de tip criză au început să circule pe 

scară largă. Rezultatele imediate au constat de fapt în numeroase şi evidente 
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încălcări ale recomandărilor specialiștilor în epidemiologie, toate cu evidente 

repercusiuni în expandarea crizei sanitare. 

 După cel de al Doilea Război Mondial, cu excepția pandemiei generate de 

virusul variolei, în regiuni din Africa, din anii ‗60 –‗70, lumea dezvoltată 

economic şi social a pierdut formele concrete de reacție națională sau colectivă la 

epidemii. În astfel de situații, cum este şi cea generată de Covid-19, apar tot felul 

de „furnizori‖ de idei negaționiste, demagogice şi distructive politic care 

subminează eforturile naționale şi transnaționale de control a pandemiei, cu 

scopul atingerii unor scopuri politice sau mercantile, ambele imorale în astfel de 

situații. Ceea ce pare, evident, diferit în aceste zile este că lumea se confruntă nu 

doar cu un virus generalizat şi declarații eronate, ci mai degrabă cu un profund 

scepticism cu privire la însăși ideea că adevărul există şi trebuie făcut public în 

mod clar şi convingător. În lumea de azi dominată de conceptul de post-adevăr, 

linia dintre fapt și opinie se estompează sau chiar se șterge. Azi, a fi „prins cu 

minciuna‖ nu mai atrage consecințe negative, iar expresiile „eu cred numai ce 

văd‖ şi „eu cred, deci am dreptate‖ s-au transformat din perspective psihologice 

subiective într-un mod de viață din ce în ce mai larg acceptat de mari majorități de 

oameni. La fel ca negarea schimbărilor climatice, probabila mișcare anti-vaccin 

COVID-19 ce se conturează poate reprezenta una din primele expresii concrete 

ale existenței umane în epoca post-adevăr. Conceptul de post-adevăr a fost 

reconsiderat în anul 2016, după două evenimente care au debalansat lumea 

politică din acel an – Brexit şi alegerile din SUA.  

 Post-adevărul se referă la o constatare conform căreia adevărul ca fapt 

obiectiv este, probabil, mai puțin influent în modelarea opiniei publice decât sunt 

emoțiile și credințele personale. Din punct de vedere structural post-adevărul se 

conturează ca un set de tendințe conexe care combină:  

 - dezacordul crescând între fapte și interpretări analitice bazate pe probe, 

date și informații; 

 - estomparea liniei ce delimitează opinia de fapt; 

 - opinia și experiența personală în legătură cu fapte reale; 

 -încrederea scăzută în credibilitatea surselor de informații și în 

veridicitatea informațiilor furnizate de acestea. 

 În acest fel sunt limitate cognitiv, de bias-uri
1
, afectate sau alterate de 

incertitudine, conștient sau inconștient, discursul politic și social dar și analizele 

atașate acestora.  

 Pentru prima dată, post-adevărul a fost creionat de George Orwell în 

vestita sa carte „1984”, în care apare constructul de „Minister al adevărului‖ care 

                                                           
1
Bias-uri cognitive - modalități prin care credințe, atitudini, raționamente sau decizii ale unei 

persoane se pot abate de la raționalitate strictă ca urmare a tiparelor și tendințelor în procesarea 

umană. De exemplu, oamenii sunt înclinați să caute să-și confirme convingerile anterioare, 

indiferent de cât de bine se potrivesc realității sau pot face judecăți bazate pe euristică, indicii și 

comenzi mentale rapide, mai degrabă decât o evaluare completă a tuturor faptelor, datelor și 

circumstanțelor. 
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impune concepte contradictorii precum „libertatea înseamnă sclavie‖. Ideea că 

adevărul există poate să își piardă din relevanță atunci când reprezentanții puterii 

politice existente într-o țară repetă frecvent neadevăruri cu scopul de a minimiza 

capacitatea publicului de a afla ce 

este adevărat şi ce este fals. Se 

spune că o minciuna repetată de o 

sută de ori, tot minciună rămâne, 

dar o minciună repetată de un 

milion de ori devine „fapt curent‖ 

ușor asimilabil drept adevăr. 

 În acest mod este sugerată 

ideea că, preponderent, post-

adevărul este un fenomen de tip „top-down‖ (de sus în jos) inițiat de factorul 

politic dornic să se mențină la putere chiar și cu prețul înșelării așteptărilor 

publice. Cu toate acestea, post-adevărul, așa cum o dovedesc evoluțiile în 

pandemia COVID-19, are şi o componentă „bottom-up‖ (de jos în sus). De 

exemplu, persoane credule sau panicate acceptă idei neverificate – gen apa caldă 

cu lămâie poate ameliora simptomele bolii COVID-19. O astfel de situație explică 

de ce contextul actual promovează sentimentul că indivizii nu trebuie să acorde 

mai multă credibilitate informațiilor fundamentate de cele mai bune dovezi 

științifice disponibile, comparativ cu lucruri care par utile sau care generează stări 

trecătoare de bine. Dar mai gravă şi mai periculoasă este conturarea percepției că 

„adevărul‖ obiectiv nu există și, prin urmare, nu este nevoie să-l căutăm. Se 

inoculează ideea că adevărul ar trebui acceptat ca ceva trecător, iar afirmațiile 

referitoare la acesta sunt mai mult sau mai puțin bazate nu pe acumulări riguros 

științifice sau pe credibilitatea și expertiza comunicatorului, ci pe notorietatea, 

apartenența de partid, pe ideologia politică sau pe ascuțimea intuiției emiterului 

(comunicatorului) și/sau a receptorului (ascultător sau cititor). 

 Abordările de tip cognitiv, cum ar fi tendința de a căuta informații de 

confirmare, conduc la acceptarea faptului că existența conceptului de post-adevăr 

explică, cel puțin parțial, de ce informațiile sunt capabile să se răspândească atât 

de ușor, și a faptului că linia dintre opinie și realitate se estompează uneori rapid 

explicând de ce există adesea rezistență și scepticism cu privire chiar și la truisme 

care nu se potrivesc percepțiilor comune de moment. 

 Bias-urile cognitive par să conducă la susținerea ideii de existență a post-

adevărului şi par a fi programate de o minte umană, dar nu sunt rezultatul 

acțiunilor intenționate ale unui agent extern. În mod similar, modul de operare a 

rețelelor sociale poate justifica viabilitatea post-adevărului. De exemplu, Twitter 

facilitează proliferarea rapidă și ușoară a volumelor mari de informații și permite 

oricui să devină o sursă informativă dificil de cuantificat din punctul de vedere al 

încrederii, ceea ce face mai ușor și mai probabil ca opiniile și dezinformarea să se 

răspândească rapid. Specialiștii în domeniul informațiilor pentru securitate au 

identificat mai multe surse potențiale ale post-adevărului. Răspândirea virală pe 
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rețele sociale a informațiilor, voit ori nevoit eronate sau contradictorii a creat un 

climat de neîncredere socială generat fie de lipsa veridicității, fie a autenticității 

informațiilor. Schimbările culturale rapide și extinderea inegalităților ce țin de 

statutul cultural, economic şi social al individului au alimentat creșteri ale 

polarizării comportamental-politice cu implicații care consolidează loialitatea față 

de un partid sau o grupare politică, cu scopul de a căuta în comun adevărul.  

 Eșecurile repetitive ale celor chemați să prevadă și să prevină, spre 

exemplu, atacurile din 11 septembrie 2001 sau criza datoriilor suverane din 2008 

au erodat încrederea în marea majoritate a liderilor politici naționali şi nu numai. 

 Acestor considerente li se mai pot adăuga intensificarea abordărilor 

publice legate de nevoia imperativă a respectării drepturilor omului, inclusiv în 

ceea ce privește libertățile de credință şi de opțiune atunci când este vorba de 

nevoia de alegeri individuale ce țin de sănătatea proprie, de acceptarea sau 

respingerea reclamelor ce își au originea în legalitatea şi etica procedurală 

existente în industria farmaceutică, etc. Această industrie trebuie să ofere 

potențialilor pacienți informațiile de care aceștia au nevoie pentru a lua deciziile 

referitoare la sănătatea lor. În mod treptat, în numele drepturilor şi libertăților 

individuale, pacienții au ajuns să creadă că opiniile lor „contează‖ la fel de mult 

ca și cele ale furnizorului de servicii medicale. Astfel a început şi fenomenul de 

erodare a încrederii absolute în expertiza personalului medical, iar pacienții să 

solicite imperativ dreptul „de proprietate‖ asupra propriilor decizii de îngrijire a 

sănătății, concomitent cu alte drepturi pe care societatea le-a oferit.  

 Același sentiment subiectiv apare şi în cazul vaccinării copiilor, situație în 

care unii părinți tind să înlocuiască sfaturile experților cu propriile „convingeri‖ 

bazate pe informații oferite de mass media, rețele sociale, etc. Din această 

perspectivă, sfaturile de sănătate publică pot fi percepute ca înrădăcinate nu în 

adevăr, ci în valori și preferințe contestabile științific, dar încă nesusținute 

suficient din punct de vedere normativ-juridic. 

 Fără îndoială, reportajele şi postările referitoare la pseudo științe, 

sponsorizate de industriile tutunului, combustibililor fosili, alimentară, parțial 

chiar farmaceutică, dar și alte industrii, au erodat și mai mult credința în faptul că 

știința încearcă să descopere „adevărul‖. Studii falsificate și chiar o întreagă 

campanie de testări medicale par mai degrabă să fie motivate de dorința de 

manipulare și construite pe minciună. 

 În contextul celor descrise mai sus, este evidentă şi întrebarea logică care 

urmează: „solicitările referitoare la libertatea alegerilor individuale sunt legitime 

şi în condițiile existenței epidemiilor/pandemiilor?‖ 

 Din fericire, pentru cei mai mulți dintre oameni, încrederea în știință 

rămâne ridicată. Este posibil ca situația de tip criză pe multiple planuri generată 

de Covid-19 să spargă balonul conceptual teoretic denumit post-adevăr. Virusul 

este mult prea real şi consecințele mult prea dramatice, iar aceste evidențe pot 

conduce partea sceptică a societății să revină la respectul pentru adevărul 

științific, mai ales dacă avertismentele de sănătate publică vor putea fi comunicate 
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profesionist şi convingător în logica în care sunt (ar trebui să fie) prezentate 

rapoartele oneste şi profesioniste de intelligence – libere de orice tip de 

prejudecăți şi de constrângeri politice. 

 În dinamica actualelor crize simultane, un important moment se va dovedi 

a fi apariția atât de mult așteptatului vaccin eficient anti Covid-19.  

 Un sondaj al Casei de cercetări sociologice Pew (SUA), derulat la 

începutul anului 2020, a indicat faptul că 88% dintre adulții americani consideră 

că beneficiile vaccinurilor împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei depășesc 

riscurile asociate acestora. Același sondaj a arătat că este posibil ca o eventuală 

prelungire a incapacității liderilor politici de a contracara eficient Covid-19 să 

erodeze și mai mult încrederea publicului în sistemul de sănătate publică, 

concomitent cu creșterea suspiciunii că guvernanții pot urma şi agende ascunse. 

Pentru a evita acest curs oficialii care îşi vor asuma răspunderea comunicării 

strategice ar trebui să ofere explicații bazate pe argumente consistente dar și cu ce 

probabilitate își asumă informațiile pe care le prezintă, exact ca în tehnica 

prezentărilor din domeniul informațiilor de securitate. De asemenea, în 

comunicatele asumate aceștia trebuie să se pronunțe împotriva eforturilor de 

distorsionare a informațiilor referitoare la sănătatea publică cu scopul recâstigării 

încrederii în comunicarea strategică oficială (guvernamentală).  

 Pe termen 

mediu şi lung, 

guvernele ar trebui 

să își asume şi să 

înceapă 

reconstruirea unei 

culturi a încrederii 

în comunicarea 

oficială, atunci 

când este vorba de subiecte referitoare la securitatea națională, inclusiv atunci 

când se impune abordarea unor subiecte referitoare la crize în domeniul securității 

sanitare naționale. 

 Pe termen scurt, în cazul unor crize de sănătate, epidemii şi/sau pandemii 

ar trebui începute studii de revizuire a locului şi rolului pacientului în sistemul 

normativ legal, dar și eforturi de regândire a sistemelor de reclamă referitoare la 

produsele industriei farmaceutice, concomitent cu asigurarea unei mai mari 

transparențe a eforturilor de cercetare aplicativă cu implicații asupra securității 

colective. 

 În plus, mediul academic superior, școala în ansamblul său, biserica dar şi 

sistemul învățării continue ar trebui să restabilească încrederea în necesitatea 

demersurilor științifice, să regândească sistemul de valori fundamentale conexe 

credinței în adevăr. Să evidențieze și să clarifice cauzele sociale profunde ale 

post-adevărului și impactul acestuia asupra securității naționale şi implicit, asupra 

sănătății publice. Ar trebui ca societatea, în această eră a politicii post-adevăr, să 
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facă eforturi mai mari pentru a contrazice viabilitatea liniei de conduită, destul de 

eficientă în epoca știrilor false, care sprijină convingerea conform căreia „astăzi 

este suficient doar să culegi date și informații pe care să le împachetezi convenabil 

pentru a ajunge la concluzia pe care o dorești‖. „A culege date și informații pe 

care le împachetezi convenabil pentru a ajunge la concluzia pe care o dorești‖ 

reprezintă de fapt inversarea raportului real existent între marfă (conținut) şi 

ambalaj (forma de prezentare) ambele fiind puternic influențate de modul de 

raportare a lor la conceptul de context, care are o puternică dimensiune subiectivă, 

adică adevărul este o problemă de perspectivă.  

Să încheiem într-o notă mai veselă! Priviți imaginile alăturate și decideți, cine are 

dreptate! 
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STRATEGIA FEDERAŢIEI RUSE PENTRU ZONA ARCTICĂ 

 

Gl. bg. (r) Dan NICULESCU 

 

 Bogăţiile estimate a se afla în Zona Arctică 

(ZA) deja au început să trezească interesul diferitelor 

cercuri de putere, ceea ce prevesteşte un viitor plin de 

tensiuni şi primejdii. 

 Unul din decalajele care va duce la conflict este 

acela că  20% din populaţia F. Ruse locuieşte dincolo 

de Cercul Polar şi 80% din rezervele estimate ca 

existente în ZA se vor afla în posesia ei. În opoziţie, 

0% americani şi un număr nesemnificativ de canadieni 

locuiesc dincolo de Cercul Polar. De asemeni, Rusia 

este destul de avansată în ceea ce priveşte militarizarea 

spaţiului propriu din Oceanul Arctic.  

 Problema majoră cu care se confruntă ZA este cea a topirii accentuate a 

calotei glaciare, ceea ce va duce, după unele estimări, ca în anul 2040 să apară un 

culoar maritim navigabil pe toata durata anului, iar după încă 10 ani, la Polul 

Nord nu va mai fi gheaţă deloc. Acest lucru va fi urmarea firească a poluării 

mediului şi a încălzirii globale. Topirea gheţii înseamnă acces, pentru prima dată 

în istoria omenirii, la enorme resurse naturale, căi de comunicaţii maritime mai 

scurte, concurenţă şi conflict. La acestea se adaugă şi multe alte efecte negative 

geo-climatice anticipate de oamenii de ştiinţă şi neglijate de unii politicieni 

precum Doald Trump.  

 Se estimează că în Oceanul Îngheţat se găseşte aproximativ 15% din 

petrolul încă nedescoperit (aproximativ 100 miliarde barili), 30% din rezervele de 

gaze naturale şi 44 miliarde barili de gaze naturale lichefiate. De asemeni, 

zăcăminte de nichel, plumb, platină, cobalt, magneziu, aur, zinc, paladiu, 

diamante şi metale rare. 

 În prezent, tranzitul Oceanului Îngheţat se realizează pe două căi maritime 

prin care Europa este legată de Asia: Pasajul Nordic (pe la nordul Americii de 

Nord – sudul Groenlandei) şi Pasajul Mării Nordului (de-a lungul coastelor 

nordice ale Europei şi Asiei, cea mai mare parte fiind pe lângă ţărmul rusesc). 

 O importanţă deosebită o are Strâmtoarea Bering, între SUA (Alaska) şi 

Federaţia Rusă, prin care trece calea ce uneşte Oceanul Polar de Oceanul Pacific. 

În această zonă amenajările portuare sunt nesigure şi de proastă calitate. 

 Structurile internaţionale care răspund de reglementarea activităţilor şi 

drepturilor naţionale în ZA sunt: Consiliul Arctic, în cadrul căruia funcţionează un 

comitet militar şi Forumul Gărzii de Coastă. Conducerea acestor structuri 

aparţine, prin rotaţie, fiecărei ţări arctice. Rusia urmează să deţină preşedinţia 

celor două structuri în perioada 2021 - 2023. 
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 Ţările cu acces direct la ZA, în afara Rusiei, sunt: Canada, SUA, 

Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Islanda, fiecare având interese proprii pe 

care încearcă să le impună celorlalţi şi, cum altfel, conflicte teritoriale între ele. 

 Din punct de vedere strategic, controlul zonei de Nord a Oceanului 

Atlantic, anume calea de ieşire din Oceanul Îngheţat către Oceanul Atlantic, a 

constituit o preocupare permanentă a celor două mari puteri riverane, dar şi 

mondiale: Rusia şi SUA. Această competiţie periculoasă a cunoscut o acuitate 

deosebită în timpul Războiului Rece, când închiderea culoarului nordic de acces 

către Oceanul Atlantic – triunghiul Groenlanda, Islanda, Marea Britanie (GIUK) – 

a fost o prioritate a strategilor militari din NATO. Importanţa strategică a acestui 

triunghi constă în faptul că cel ce deţinea controlul asupra sa poate monitoriza şi, 

la nevoie, bloca tot traficul maritim, inclusiv cel subacvatic, înspre şi dinspre 

Oceanul Atlantic. Prin acest culoar submarinele ruseşti pot ieşi spre marile oceane 

ale planetei şi perturba activităţile militare, dar şi comerciale ale SUA.  

 Controlul GIUK este şi acum la fel de important ca şi în perioada 

Războiului Rece, ceea ce impune desfăşurarea în zonă de forţe militare 

importante: pe de o parte SUA şi NATO au construit baze şi instalaţii militare în 

Islanda, Canada, Danemarca şi Marea Britanie, de cealaltă parte, F. Rusă a 

acţionat în acelaşi mod în zona sa arctică. Armamentul nuclear nu a lipsit din 

ecuaţia de putere a niciuneia din părţi. Probabil tocmai acest echilibru între cele 

două blocuri militare şi frica de o catastrofă nucleară a ţinut Atlanticul relativ 

liniştit, cu două excepţii: războiul din Insulele Falkland (1982) şi criza rachetelor 

din Cuba. 

 După destrămarea Uniunii Sovietice s-a produs o anumită detensionare, 

mai ales după discursul de la Murmansk al preşedintelui rus, Mihail Gorbaciov 

(1987), în care acesta definea ZA ca fiind una a „păcii şi cooperării‖. Ca urmare, 

regiunea a devenit una cu „potenţial de conflict redus‖, în sensul în care marile 

puteri au limitat nivelul confruntărilor în folosul unei cooperări practice şi 

depolitizate. 

 În prezent, lucrurile iar au luat o turnură spre confruntare şi întărirea 

dispozitivelor militare, chiar dacă deocamdată predomină caracterul defensiv al 

acţiunilor întreprinse. Chiar şi aşa, excepţionalismul arctic a luat sfârşit. În pofida 

unicităţii sale geografice, ZA nu poate exista în afara contextului internaţional 

global iar acesta este unul de maximă tensiune între marile puteri şi de contestare 

a ordinii internaţionale stabilită după cel de Al Doilea Război Mondial. Rusia, 

după mai bine de 15 ani de abandonare a eforturilor de militarizare a ZA a 

reevaluat importanţa sa strategică şi anul 2000 a marcat începerea programului de 

înarmare, modernizare şi dezvoltare a sistemului defensiv arctic. 

 Militarizarea ZA a devenit parte a strategiei politice a Moscovei de a 

readuce Rusia pe poziţia de mare putere globală. Pentru Kremlin, ZA aparţine de 

drept Rusiei iar militarizarea acesteia este considerată o măsură defensivă 

necesară atât timp cât patru ţări riverane acesteia sunt membre NATO.  
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 CONCEPTUL „BASTION” 

 Monitorizarea militară a ameninţărilor la adresa securităţii Rusiei în ZA 

are două componente majore: exercitarea unui control strict asupra activităţilor 

militare desfăşurate de forţele armate ale altor state; asigurarea accesului 

neîngrădit al forţelor armate ruseşti spre Oceanul Atlantic. Aceste obiective par 

realiste atât timp cât, spre deosebire de alte zone de la periferia ţării, în ZA Rusia 

deţine o poziţie de relativă superioritate faţă de opozanţii săi. 

 Perceperea de către conducerea politico-militară a Rusiei a acestei realităţi 

a determinat şi adoptarea unui limbaj mai agresiv din partea Kremlinului pentru a-

şi justifica pretenţiile. Astfel, s-a ajuns la declaraţia ministrului Apărării al 

Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, (august 2018) potrivit căreia „competiţia din ZA 

poate duce la un potenţial conflict militar‖.  

 Cu toată această nouă importanţă acordată ZA, deocamdată nu putem 

vorbi de existenţa unei strategii militare dedicată Arcticii. Sunt într-adevăr o serie 

de documente referitoare la tipul activităţilor ce trebuie organizate de structurile 

militare în ZA, dar acestea sunt prezentate la modul general. Această situaţie ne 

duce cu gândul că mai vechiul concept denumit „BASTIONUL‖ a rămas în 

vigoare fiind doar adaptat la cerinţele actuale de ducere a luptei. Derivat din 

strategia sovietică, conceptul „Bastionului Strategic‖ a revenit în atenţia 

strategilor militari din cadrul Ministerului Apărării al F. Ruse prin anii ‘90 şi se 

referea la asigurarea supravieţuirii operative a submarinelor strategice ruseşti după 

prima lovitură nucleară a adversarului, astfel încât acestea să poată participa cu 

succes la lovitura nucleară de răspuns. Aceasta este o formulare defensivă, dar 

cine poate cunoaşte cu precizie cine va lansa prima lovitură nucleară şi dacă va 

mai fi una de răspuns? 

 Conform acestui concept, misiunile de bază ale forţelor armate dislocate în 

ZA sunt: apărarea Peninsulei Kola şi a spaţiului său adiacent astfel încât să existe 

posibilitatea unei a doua lovituri nucleare de răspuns (Peninsula Kola este 

considerată a fi de importanţă strategică pentru securitatea naţională a Rusiei); 

apărarea mijloacelor nucleare amplasate pe nave şi submarine (zona de 

responsabilitate se întinde de la Peninsula Kola către Marea Barents, Marea 

Norvegiei şi mai departe până la poarta de intrare în Oceanul Atlantic delimitată 

de Groenlanda, Islanda şi Marea Britanie); apărarea instalaţiilor militare şi civile 

aflate pe graniţa de Nord a F. Ruse (inclusiv a instalaţiilor de procesare a gazelor 

naturale lichefiate (LNG), acestea fiind considerate mijloace strategice). 

 Exercitarea controlului în zona de responsabilitate se face prin măsuri 

„anti-acces‖, ceea ce presupun organizarea unui aliniament de apărare internă) şi 

de „interdicţie‖ sau de apărare înaintată executate în aer şi pe mare (anti acces – 

area denial – AA/AD). Acest concept presupune şi crearea condiţiilor de control 

al mărilor din zonă de către forţele militare ruseşti şi interdicţia acestui spaţiu 

forţelor navale ostile. În acest scop, începând cu anul 2016, au fost redislocate 

unităţi de apărare aeriană, s-a îmbunătăţit infrastructura şi sistemul logistic zonal 
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(au fost amplasate depozite militare, au fost recondiţionate bazele militare vechi şi 

s-au construit altele noi).  

 În concluzie, conceptul „BASTION‖ presupune: asigurarea apărării 

Peninsulei Kola; 

accesul Flotei de 

Nord a Rusiei în 

Oceanul Atlantic; 

crearea condiţiilor 

de control al mărilor 

şi interzicerea 

accesului forţelor 

militare ostile în 

zona controlată de 

Rusia; şi apărarea 

graniţei terestre a F. 

Ruse. Pentru 

îndeplinirea acestor 

misiuni complexe, 

structurile militare 

ruseşti dislocate în 

Zona Arctică a F. 

Ruse (ZAFR) au 

parcurs un proces 

continuu de 

modernizare şi de 

redislocări de forţe, 

cu scopul creării unui sistem de apărare aeriană şi de coastă puternic, eficient şi 

eşalonat. Acest sistem de apărare aeriană şi interdicţie navală este format din: 

 - sisteme de rachete anti-aeriene cu rază mare de acţiune S-400 şi S-300; 

 - rachete de croazieră anti-navă P-800 Onix şi rachete de croazieră terestre 

cu rază medie de acţiune Kaliber-NK; 

 - sisteme terestre de rachete cu rază scurtă de acţiune pentru apărarea 

obiectivelor importante (comandamente, puncte de comandă, grupări de forţe şi 

mijloace etc.) Pantsir-SA şi Tor M2-DT; 

 - sistemul de apărare de coastă 3K60, Bastion-P, 4K51 Rubezh. 

 Ca structură de comandă, control şi conducere, a fost înfiinţat 

Comandamentul Întrunit Nord (OSK Sever) care coordonează activitatea Flotei de 

Nord în înzestrarea căreia se află aproximativ 2/3 din totalul mijloacelor de atac 

nuclear ale Forţelor Navale ale F. Ruse, celelalte aflându-se în înzestrarea Flotei 

Pacificului. Crearea OSK Sever a fost anunţată în anul 2013 şi a devenit 

operaţional la 01.12.2014. Iniţial sediul comandamentului se află la Arhanghelsk, 

ulterior a fost mutat la Severomorsk, iar la Arhanghelsk a rămas o parte din 

comandamentul Flotei de Nord, cealaltă fiind dislocată în Peninsula Kola. 
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 La înfiinţare sa, OSK Sever nu a avut statut de district militar deşi era 

subordonat, ca şi cele patru districte militare ale Armatei Rusiei, direct Centrului 

Naţional de Conducere a Apărării de la Moscova; în anul 2019 situaţia s-a 

schimbat acesta căpătând statutul de district militar.  

 În ultima perioadă de timp s-a putut constata extinderea şi diversificarea 

acţiunilor militare în ZAFR, dar şi peste limitele acesteia. Au reînceput misiunile 

de patrulare ale bombardierelor strategice cu rază mare de acţiune în nordul 

oceanelor Atlantic şi Pacific (bazele aeriene ale bombardierelor strategice nu se 

află în zona de responsabilitate a OSK Sever). De asemeni, aviaţia organică din 

compunerea Flotei de Nord şi Flotei Pacificului execută zboruri de patrulare în 

limita autonomiei lor de zbor, ceea ce le permite acoperirea aeriană a spaţiului în 

nordul Oceanului Atlantic, M. Barents, M. Groenlandei, Oceanul Îngheţat şi 

Strâmtoarea Bering. 

 Abaterile de la disciplina aeriană nu lipsesc, dar acestea sunt mult mai rare 

decât abaterile de acest gen ce au loc în Marea Baltică şi în Marea Neagră. 

Imixtiunea rusească se intensifică mai ales în perioadele în care au loc exerciţii ale 

forţelor militare ale ţărilor membre NATO. Deosebit de periculoase sunt 

operaţiunile subacvatice desfăşurate de forţe ale OSK Sever. Obiectivele 

acţiunilor ruseşti par a fi destul de clare: 

 - afectarea liniilor de comunicaţii în zona GIUK, ceea ce, la pace duce la 

perturbarea căilor de transport maritim dintre America şi Europa iar în timp de 

război ar limita sprijinul militar al SUA către teatrul de război din Europa; 

 - perturbarea comunicaţiilor intercontinentale prin cabluri de fibră optică 

amplasate subacvatic. Este deja 

cunoscut incidentul din iulie 2019 

când mini-submarinul rusesc 

Losharik ce naviga în apropierea 

apelor teritoriale ale Norvegiei a 

suferit un incendiu în 

compartimentul bateriilor ce a dus 

în final la moartea a 14 marinari.  

 Foarte interesantă este 

construcţia mini-submarinului ce îi permite realizarea unor performanţe unice în 

materie de rezistenţă la presiuni mari. Corpul submarinului este alungit având 

forma unui ou, iar în interior se află o succesiune de sfere din titan. Aceste sfere 

comunică între ele printr-un tunel, fiecare sferă fiind un compartiment al 

submarinului. Această construcţie îi permite să reziste la presiuni foarte mari şi, în 

consecinţă, să coboare până la adâncimi impresionante, eventual până pe fundul 

oceanului. Se estimează că poate ajunge în imersiune până la 6.000 m ceea ce 

înseamnă o adâncime de 10 ori mai mare decât poate coborî un submarin 

american cu oameni la bord. 
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 Specialiştii consideră că mini-submarinul rusesc este construit pentru a 

căuta şi a tăia cablurile subacvatice de fibră optică prin care se realizează o mare 

parte din traficul de internet, tranzacţii financiare, etc. 

 Se estimează că pagubele produse de un asemenea mijloc de luptă ar fi atât 

de mari încât ar putea determina un eventual inamic să se gândească de două ori 

înainte de a escalada tensiunile cu Moscova. 

 

 FORŢE ŞI MIJLOACE RUSEŞTI ÎN ZA 

 Structura forţelor şi mijloacelor în ZAFR este realizată în strânsă legătură 

cu strategia generală de reformare şi modernizare a Forţelor Armate ale F. Ruse, 

iniţiată în anul 2007 de fostul ministru al Apărării, Anatoly Serdiukov. Acest 

proces trebuie interpretat ca fiind componenta militară a programului politic al 

Moscovei de a readuce F. Rusă în cercul marilor puteri globale. În acest sens, 

militarizarea ZAFR se circumscrie efortului general de restructurare şi 

modernizare a Armatei ruse şi nu este neapărat legată de actuala stare de tensiune 

dintre Rusia şi Occident. Eventual, precaritatea situaţiei de securitate globală 

poate grăbi acest proces. 

 Forţele Arctice au misiuni cu caracter defensiv, ce se execută în marea lor 

majoritate prin operaţii maritime şi aeriene. Obiectivul lor este acela de a realiza o 

structură militară integrată, capabilă să protejeze interesele politice şi militare 

ruseşti în ZA. 

 Începând din anul 2013 au fost trimise constant unităţi militare care au 

asigurat permanenţa în zonă. Această permanenţă s-a realizat pe principiul rotaţiei 

forţelor, dislocarea fiind cu unităţi de dimensiuni diferite: batalion (600 militari) 

în cazărmile mici, brigăzi (3.000 militari) în cazărmile mari. 

 

 Brigada Arctică 

 În anul 2015 a fost înfiinţată Brigada Arctică ce se află în structura 

organizatorică a C. 14 A. Această brigadă a fost formată cu forţe şi mijloace luate 

de la alte două brigăzi motorizate (Bg.200.Mo. şi Bg.80 Mo.) şi întărită cu o 

unitate de forţe speciale de la Brigada 61 Infanterie Marină „Steagul Roşu‖. 

Probabil că în viitor Brigada Arctică va fi transformată în Divizia Arctică. 

 Misiunile sale principale constau în: apărarea zonei de coastă şi a 

infrastructurii militare şi civile existente şi escortarea navelor ce tranzitează calea 

maritimă nordică (CMN). 

 Brigada Arctică are în compunerea sa trei batalioane motorizate, un 

batalion de tancuri, o structură de avioane fără pilot (UAV) pentru misiuni de 

culegere date, supraveghere şi recunoaşteri (ISR). Se intenţiona ca brigada să 

primească în structura sa organizatorică şi un batalion aeropurtat pentru a-i spori 

mobilitatea, dar acest lucru nu s-a materializat încă.  Mijloacele din înzestrarea 

brigăzii sunt adaptate pentru condiţii specifice ZA. 

 Brigada poate primi în sprijin două regimente de supraveghere aeriană 

(unităţile radiotehnice aflate la Severomorsk şi Arhanghelsk). La nevoie, sprijinul 
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aerian este realizat de către un număr relativ mic de elicoptere de atac Mi-24 şi de 

salvare-evacuare Mi-8. În situaţii critice, Trupele de Asalt Aeropurtate (VDV) pot 

interveni în sprijinul Brigăzii Arctice. De asemeni, două divizii de asalt aerian de 

gardă (D.76 As.Aer.G. de la Paskov şi D.98 Ds.Aer.G. de la Ivanovo) au misiunea 

de a apăra Peninsula Kola. Militarii acestor divizii şi cei ai D.106 Ds.Aer.G. de la 

Tula desfăşoară pregătire militară şi în ZA. 

 

 OSK Sever şi Flota de Nord 

 Operaţiile Flotei de Nord se desfăşoară în zona arctică europeană (ZAE). 

 Acţiunile de modernizare a acestei flote au început relativ târziu, în anul 

2000, ceea ce se reflectă în scăderea numărului navelor din subordine (de la 100 

câte erau în perioada sovietică la 40 în prezent). 

 Ca şi în perioada sovietică, misiunile Flotei de Nord constau în: 

menţinerea forţelor strategice în siguranţă şi în stare de operativitate permanentă; 

apărarea şi asigurarea funcţionalităţii infrastructurii militare din Peninsula Kola; 

asigurarea deplasării forţelor maritime ruseşti către nordul Oceanului Atlantic pe 

ruta M. Barents, M. Norvegiei, GIUK; protejarea căii maritime de Nord şi a 

graniţei F. Ruse până la M. Bering (de unde această misiune este preluată de către 

Flota Pacificului); protejarea zonei economice exclusive (ZEE) a F. Ruse de 

activităţi ilegale, calamităţi naturale etc.; asigurarea siguranţei navigaţiei în zona 

ZAFR. 

 În pofida modernizărilor întreprinse în ultima perioadă de timp, se 

estimează că Flota de Nord nu este în cea mai bună stare de operativitate, este 

îmbătrânită, nu toate navele din dotare pot acţiona în condiţiile specifice ZA, nu 

dispune de mijloace aeriene care să-i asigure o bună mobilitate, nu are mijloace 

aeriene pentru transportul trupelor, nici mijloace de realimentare în aer pentru 

aviaţia strategică. De asemeni, nu dispune de mijloace aeriene de avertizare 

timpurie. 

 Flota de Nord dispune de un singur spărgător de gheaţă, „Ilya 

Murometes‖, care a intrat în dotare în anul 2018, în rest depinde de Compania 

Rosatomflot care are spărgătoare de gheaţă pentru asigurarea navigaţia pe ruta 

maritimă nordică (NSR). Printre navele cele mai puternice aflate în proprietatea 

acestei companii putem aminti spărgătorul nuclear de gheaţă „Arktica‖, recent 

lansat la apă, care este cea mai puternică navă de acest gen din lume (are 33.000 

tone, propulsia de 80.000 Cai Putere, are posibilitatea de a sparge gheaţă cu 

grosimea de aproximativ 4 metri) şi spărgătorul nuclear de gheaţă „Ural‖, care 

este primul livrat dintr-un pachet de trei spărgătoare de gheaţă din aceeaşi clasă ce 

au fost comandate. 

 

 Inovaţii tehnice  

 Condiţiile climatice deosebit de grele în care militarii trebuie să-şi 

îndeplinească misiunile au impulsionat căutările pentru găsirea unor soluţii 

tehnice care să asigure o reducere a efectivelor dislocate în ZAFR, precum şi 
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acoperirea eficientă a zonei de responsabilitate. Au fost construite avioane fără 

pilot (Gorizont, Forpost şi Orlan-10) robuste, care să poată funcţiona în condiţii 

extreme; a fost realizat sistemul subacvatic de comunicaţii trans-arctic pe fibră 

optică care permite comunicaţii de bună calitate de la Peninsula Kola până la 

Vladivostok; au fost instalate dispozitive electronice pentru controlul perimetrelor 

şi securizarea graniţei; sunt folosiţi sateliţi pentru monitorizarea ZAFR şi drone 

subacvatice de avertizare; au fost instalate sisteme de arme convenţionale 

inteligente; Compania Kalaşnikov a creat un costum de protecţie pentru ZA; 

cercetătorii din domeniul medical au prezentat un substitut pentru sânge ce poate 

fi folosit în condiţii extreme, etc. 

 Multe din aceste mijloace au intrat deja în dotarea trupelor, dar pentru 

altele va mai trece timp până vor ajunge la beneficiari. 

 

 CONCLUZII 

 O primă concluzie este aceea că Oceanul Îngheţat, nordul Atlanticului şi 

Zona Baltică (care aparţine altui district militar), formează un vast spaţiu strategic 

în care F. Rusă mobilizează o însemnată cantitate de forţe şi mijloace, inclusiv 

nucleare şi eventual hipersonice. Deocamdată, OSK Sever şi-a asumat misiuni 

defensive şi nici nu s-ar putea altfel dacă ţinem seama de mărimea zonei sale de 

responsabilitate, de deficienţele mari privind înzestrarea şi de eforturile uriaşe ce 

trebuie făcute pentru a recupera rămânerile în urmă. Coordonarea forţelor 

existente este greoaie şi există o dependenţă foarte mare faţă de sprijinul pe care, 

în situaţii critice, trebuie să-l primească de la alte structuri pe care nu le 

subordonează. Problemele se vor acutiza atunci când gheaţa arctică se va topi şi 

apele Oceanului Îngheţat vor deveni navigabile tot timpul anului şi, ca urmare, 

deschise traficului maritim internaţional. În astfel de condiţii va fi imposibil ca 

ZA să rămână în continuare un spaţiu de operaţii independent. Orice conflict ce va 

avea loc între marile puteri – în Oceanul Atlantic, în Zona Baltică, în Orientul 

Mijlociu sau în oricare alt loc fierbinte de pe glob – are potenţialul de a se extinde 

şi în Oceanul Arctic. 

 Pe de altă parte, conducerea politică şi militară a Rusiei nu este atât de 

mult preocupată de ZA ca teatru de luptă, ci mai curând de acţiunile pe care 

trebuie să le întreprindă pentru a împiedica forţele armate ale SUA şi NATO să-şi 

asigure poziţii militare înaintate în acest spaţiu. În concepţia liderilor de la 

Kremlin, cea mai mare parte a ZA aparţine Rusiei, iar ce nu este rusesc aparţine 

NATO. Orice alterare a acestui echilibru este percepută de Moscova ca 

ameninţare la adresa integrităţii sale teritoriale şi securităţii naţionale. Concepţia 

„cetăţii asediate‖, atât de dragă propagandei ruseşti, justifică credibil politica 

Kremlinului faţă de ZA. 

 La data la care scriu acest articol, în plină pandemie de COVID-19, tocmai 

s-a anunţat în presa internaţională că o formaţie navală de patru distrugătoare, trei 

sub pavilion american şi unul sub pavilion britanic, au intrat în M. Barents în 

drum către o zonă din apropierea Cercului Polar unde urmează să se desfăşoare un 
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exerciţiu naval. Moscova a anunţat că a 

fost notificată privind acest exerciţiu şi 

că va monitoriza îndeaproape situaţia. 

 În condiţiile în care marea 

majoritate a exerciţiilor militare au fost 

anulate, când Forţele Navale ale SUA au 

fost afectate serios de COVID-19, acest 

exerciţiu  are o anumită semnificaţie şi 

nu este de natură să tempereze 

animozităţile dintre Rusia şi SUA. 

 

 Militarizarea ZAFR de către Rusia este un proces indiscutabil demonstrat 

de eforturile conducerii militare ruseşti pentru creşterea mobilităţii trupelor, 

înzestrarea forţelor cu sisteme de armamente performante, preocuparea pentru 

pregătirea trupelor în condiţii extreme, etc. 

 Dincolo de aceste evoluţii putem identifica faptul că obiectivul politic 

prioritar al Kremlinului pentru ZAFR este acela de a menţine tensiunilor la un 

nivel scăzut. ZAFR este prea mare, presiunea din partea celorlalte puteri 

economice şi militare este considerabilă şi va fi şi mai mare atunci când apele 

Oceanului Îngheţat vor deveni navigabile permanent. În ultimă instanţă, realizarea 

unui sistem militar eficient care să asigure protejarea intereselor Moscovei 

presupune un efort material mult prea mare şi rezultatul este nesigur. 

 În aceste condiţii, menţinerea permanentă în ZAFR a unei forţe militare 

gata de luptă este o soluţie bună pentru a proteja flota de submarine nucleare din 

Peninsula Kola, instalaţiile militare de coastă, pentru intimidarea, în timp de pace, 

a ţărilor membre NATO şi a împiedica operaţiile NATO în timp de război. Când 

calota glaciară va ceda spaţiu în folosul apelor va fi tot mai greu pentru 

submarinele nucleare ruseşti să se ascundă sub gheaţă pentru a nu fi descoperite 

de sistemele de monitorizare ale adversarilor, ceea ce va complica şi mai mult 

situaţia strategică în ZA. 

 Aceasta nu înseamnă că situaţia actuală este permanentă sau că OSK Sever 

nu poate planifica şi executa acţiuni ofensive. Dorim doar să subliniem că 

Moscova nu are niciun interes de a genera sau de a escalada un conflict în acest 

spaţiu geografic fiindcă nu are superioritatea militară sau politică care să-i permită 

acest lucru. Eventual are doar o superioritate militară locală în ZA, ceea ce este 

prea puţin în jocul geopolitic. 

 

 Militarizarea excesivă a Nordului, chiar şi fără a lua în calcul un conflict 

militar, va avea efecte negative asupra mediului arctic. Analiştii iau în discuţie trei 

posibile căi de abordare internaţională a acestui spaţiu care ar putea deveni: zonă 

de cooperare; zonă de competiţie sau zonă de conflict. Conform teoriei calculului 

probabilităţilor, excludem cea mai bună şi cea mai rea posibilitate şi ar putea 

rămâne varianta de mijloc. Aceasta ar însemna o soluţie logică, avantajoasă pentru 
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toţi. Dacă introducem în ecuaţie ca variabilă „comportamentul uman‖, viitorul 

arată cenuşiu. 

 Răspunsul va fi dat de modul în care vor fi echilibrate interesele naţionale 

cu cele comune. 
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ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN BELARUS  

 

Col.(r) Ion SCARLAT 

 

 Belarus este o țară fără ieșire la mare, aflată în 

Europa de Est, vecină cu Rusia către Nord-Est, Ucraina 

către Sud, Polonia către Vest și Lituania și Letonia către 

Nord-Vest. Capitala țării este Minsk; printre alte orașe 

mari se numără Brest, Hrodna, Gomel, Moghilău și 

Vitebsk (Vițebsk). Peste 40% dintre cei 207.600 km², 

cât reprezintă suprafața țării, sunt împăduriți, iar 

principalele sectoare economice sunt agricultura și 

industria prelucrătoare. Până în secolul al XX-lea 

teritoriile Belarusului modern au aparținut mai multor 

țări, printre care se numără Principatul Poloțkului, 

Marele Ducat al Lituaniei, Uniunea Polono-Lituaniană 

și Imperiul Rus. După Revoluția Rusă (octombrie 1917) Belarus a devenit 

republică constituentă a 

Uniunii Sovietice cu 

numele de Republica 

Sovietică Socialistă 

Bielorusă (RSSB).  

 Frontierele 

Belarusului au căpătat 

configuraţia actuală în 

perioada 1939–1945 

când, după invazia 

sovietică a Poloniei 

(1939) i-au fost 

încorporate unele teritorii ce aparţineau polonezilor.  

 În 1945, RSS Bielorusă a devenit membră fondatoare a Națiunilor Unite, 

împreună cu Uniunea Sovietică și cu RSS Ucraineană. 

 Parlamentul republicii a declarat suveranitatea ţării la 27 iulie 1990, iar la 

25 august 1991, când procesul de destrămare a Uniunii Sovietice era în plină 

desfăţurare, Belarusul și-a declarat independența.   

 

 BELARUS ÎN TIMPUL LUI ALEKSANDR LUKAȘEKO  

 Structurile de conducere statală şi atribuţiile acestora au fost definite prin 

Constituția adoptată în martie 1994.  

 Alegerile prezidențiale din 24 iunie și 10 iulie 1994 l-au adus la 

conducerea țării pe Aleksandr Lukașenko, un fost preşedinte de cooperativă 

agricolă de stat (sovhoz). De atunci Lukașenko a fost reales în 2001, 2006, 2010, 
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2015 şi 2020, ultimele alegeri generând şi ample mişcări sociale cu caracter 

revoluţionar.  

 Belarusul este o republică prezidențială, guvernată de președinte și de 

Adunarea Națională. Conform Constituției din 1994 mandatul președintelui era de 

cinci ani, acesta având dreptul de a fi ales pentru două mandate. În 1996 

Lukașenko a cerut un controversat vot pentru extinderea mandatului președintelui 

de la cinci la șapte ani și ca urmare alegerile ce urmau să aibă loc în 1999 au fost 

amânate în anul 2001. Referendumul privind prelungirea mandatului a fost 

denunțat ca fiind un „fals fantastic‖ de către șeful Comisiei Electorale Centrale, 

Viktar Hančar, care a fost demis în timpul campaniei și ulterior a dispărut. 

 Adunarea Națională este un legislativ bicameral, format din Camera 

Reprezentanților cu 110 membri și Sfatul Republicii cu 64 de membri. 

 Consiliul de Miniștri (guvernul) este condus de primul ministru și de cinci 

vice-prim-miniștri. Membrii acestui consiliu nu sunt numiți de președinte. 

Puterea juridică este reprezentată de Curtea Supremă și de instanțele specializate, 

cum ar fi Curtea Constituțională, care tratează aspecte legate de dreptul 

constituțional și de afaceri. Judecătorii tribunalelor naționale sunt numiți de 

președinte. Pentru cazuri penale, cea mai înaltă instanță de apel este Curtea 

Supremă. 

 La alegerile prezidențiale din 2006, Lukașenko a candidat împotriva lui 

Aleksandr Milinkievič, care reprezenta o coaliție de partide de opoziție și a social-

democratului Aleksandr Kazulin. Kazulin a fost reținut și agresat de poliție pe 

timpul  protestelor organizate de Adunarea Populară Pan-Belaruse.  

 Lukașenko a câștigat alegerile cu 80% din voturi. F. Rusă și celelalte ţări 

membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI) au considerat alegerile libere 

și corecte, în vreme ce OSCE și alte organizații democratice le-au considerat 

incorecte. 

 După alegerile prezidențiale din 2010, Lukașenko a fost ales în al patrulea 

mandat consecutiv cu votul a aproximativ 80% din alegători. Liderul opoziției, 

Andrei Sannikov, a primit mai puțin de 3% din voturi. Observatorii independenți 

au criticat alegerile şi le-au calificat ca fiind frauduloase. Când susţinătorii 

opoziției au ieșit în strădă, manifestanţii, inclusiv candidații prezidențiali, au fost 

bătuți și arestați de către organele de represiune. Mulți candidați, inclusiv 

Sannikov, au fost condamnați la închisoare sau la arest la domiciliu pe perioade 

de regulă mai mari de patru ani. 

 În ciuda obiecțiilor guvernelor occidentale, Lukașenko a continuat 

politicile din epoca sovietică, perpetuând proprietatea de stat în economie şi 

adoptând un stil de conducere autoritar. Lukașenko s-a autodescris ca având un 

„stil autoritar de guvernare‖ iar ţările occidentale au descris Belarusul lui 

Lukașenko ca fiind o dictatură. Guvernul Belarusului a fost criticat pentru 

încălcări ale drepturilor omului și pentru persecutarea organizațiilor 

neguvernamentale, a ziariștilor independenți, a minorităților naționale și a 

politicienilor din opoziție. Într-o mărturie depusă în fața Comisiei Senatului 
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Statelor Unite pentru Relații Externe, fostul secretar de stat al Statelor Unite, 

Condoleezza Rice, a etichetat Belarusul ca fiind una dintre cele șase „avanposturi 

ale tiraniei‖ din lume iar pe Lukaşenko îl numea „ultimul dictator al Europei‖.  

 În ceea ce priveşte politica externă, conducerea de la Minsk a încercat şi 

de multe ori a reuşit, să păstreze bunele relaţii cu Rusia concomitent cu păstrarea 

independenţei ţării şi opoziţia faţă de tendinţele integriste ale Moscovei. 

Deschiderea către Occident a fost nesemnificativă, atât din cauza regimului politic 

perpetuat în Belarus, dar şi a sancţiunilor economice impuse de Uniunea 

Europeană (UE) după ce Minskul a recunosct invadarea și ulterior anexarea 

Crimeei de către Rusia. 

 Izolarea ţării în plan extern a fost consecinţa directă a politicii lui 

Lukaşenko şi a lipsei de interes din partea Occidentului. Această situaţie s-a 

perpetuat până la începutul anului 2020 când prin vizita oficială a secretarului de 

stat al SUA, Mike Pompeo, la Minsk, s-a dat un semnal credibil al interesului 

occidental faţă de Belarus. Trebuie menţionat că şi până la această data au existat 

unele inițiative cu caracter economic din partea Bruxelles-ului, dar vizita lui 

Pompeo a reprezentat un semnal politic puternic care anticipa schimbarea pentru 

Belarus. Schimbarea era anticipată de fisurile apărute în relaţia dintre Belarus şi F. 

Rusă. Politica duplicitară dusă de preşedintele Lukaşenko nu putea fi infailibilă, 

cum nici răbdarea Kremlinului nu putea fi fără limite, chiar şi atunci când era 

vorba de un tovarăş. Ca urmare, au apărut schimbări de atitudine şi de o parte şi 

de cealaltă: presiunile Moscovei, atât cele politice cât şi cele economice, au 

crescut, în timp ce Lukaşenko a dat unele semnale de apropiere de Occident, 

semnale înţelese repede în Vest. Semnificaţia politică a acestei vizite nu a scăpat 

neobservată nici la Moscova nici la Bruxelles. 

 Dacă mai adăugăm tensiunile 

pricinuite de prezenţa pe teritoriul 

Belarus a mercenarilor ruşi din cadrul 

Companiei militare private „Wagner‖ 

tabloul perioadei dinaintea alegerilor 

prezidenţiale din anul 2020 este 

aproape complet. 

 Alegerile prezidențiale din 9 

August 2020 au devenit momentul 

propice pentru ieşirea ţării din izolare 

şi desprinderea de trecut. 

 Rezultatele oficiale ale 

alegerilor prezidenţiale din 9 august 2020 care îl dădeau pe Lukaşenko câştigător 

cu 80% din voturi, au fost respinse de candidata opoziţiei, Svetlana Tihanovskaia, 

care a revendicat victoria şi a cerut ca preşedintele să cedeze puterea. 

 UE a denunțat scrutinul prezidențial spunând că nu a fost nici liber, nici 

echitabil. Nemulţumirea populară s-a transformat în ample proteste de masă ce au 

continuat mai multe săptămâni chiar şi în absenţa liderilor opoziţiei (Svetlana 
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Tikhanovskaia, Victor Babariko, Valeri Tsepalko) care s-au pus la adăpost pe 

unde au putut. Pe timpul protestelor de la Minsk din 09.08.2020 un bărbat a murit, 

zeci de persoane au fost rănite şi 6.000 de manifestanţi au fost arestaţi. 

 Conducerea UE a hotărât că modul de desfăşurare a alegerilor şi 

reprimarea opoziţiei de către liderii de la Minsk să fie analizate la reuniunea 

informală a miniştrilor de externe din țările membre ce urmau să fie organizată la 

sfârşitul lunii august a.c. la Berlin. Șeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a 

condamnat violenţa disproporţionată şi inacceptabilă din partea statului împotriva 

manifestanţilor paşnici, adresând totodată un avertisment autorităţilor de la Minsk. 

El a mai spus că va continua să urmărească îndeaproape evoluţia situaţiei pentru a 

evalua modul în care UE îşi va orienta răspunsul şi relaţiile cu Belarus. 

  

 BELARUS ÎNTRE EST ȘI VEST 

 Fostul meu professor de istorie militară din Academia Militară obişnuia să 

spună că „indiferent dacă elefanţii fac dragoste sau război cei care se află printre 

picioarele lor sunt în mare pericol‖. Această definiţie neortodoxă a geopoliticii 

oglindeşte exact situaţia în care se află Belarus. 

 Istoric, Belarusul a fost şi a rămas strâns legat economic, politic şi militar 

de Rusia. Moscova este cel mai mare creditor al Belarusului, banii împrumutaţi 

reprezentând 38% din datoriile de stat iar sprijinul economic asigurat de Rusia 

este în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari anual. Aceasta justifică într-o 

oarecare măsură evaluarea liderilor de la Kremlin potrivit căreia Minskul trebuie 

să ofere mai mult atașament faţă de proiectele Moscovei. Ca urmare, Kremlinul a 

emis un ultimatum prin care se condiţiona acordarea unui preț redus pentru petrol 

și gaze și accesul preferențial pe piața rusă, dacă Minskul ar fi de acord să 

revigoreze Tratatul de Unificare cu Rusia. Pe parcursul anului 2019, specialiştii 

ambelor părți au lucrat pentru pregătirea unui accord cadru detaliat în vederea 

realizării unei integrări mai profunde între cele două țări. Acest proiect a eşuat 

fiindcă nu a reuşit să depășească o serie de probleme legate de relațiile economice 

bilaterale. Pentru a intensifica presiunea asupra Minskului premierul rus, Dmitri 

Medvedev, a semnalat la începutul lunii decembrie 2019 că Rusia va reține 

privilegiile economice pentru Belarus în așteptarea implementării complete a 

celor 30 de foi de parcurs pentru integrare care au fost deja convenite. 

 La 1 iulie 2020 ambasadorul Rusiei la Minsk, Vladimir Semasko, a 

prezentat câteva detalii ale planului Moscovei de integrare a Belarusului. Conform 

acestui plan, Minsk-ul urma să transfere aproximativ 95 % din suveranitatea 

naţională către structuri supranaţionale, respectiv CSI şi celelalte structuri 

economice şi de securitate create şi conduse de Kremlin. Dacă această informaţie 

este reală şi nu doar un bluf politic al Moscovei menit să evalueze rezistenţa 

Minsk-ului, atunci avem o explicaţie pentru părăsirea intempestivă a negocierilor 

de la Soci (decembrie 2019) de către preşedintele Lukaşenko, precum şi pentru 

îndepărtarea graduală de Moscova, sesizabilă în prima parte a anului 2020. 
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 Până în prezent Lukașenko a reuşit să amâne hotărârea privind unirea 

completă cu Rusia. El a înțeles că Moscova trebuie să prezinte integrarea între 

cele două țări ca fiind una voluntară și nu dorește să utilizeze sancțiuni economice 

sau alte instrumente de presiune care ar putea destabiliza Belarus. De asemenea, 

știe că nu există un consens la Moscova cu privire la crearea unei monede unice. 

Unificarea sistemelor fiscale ar fi problematică din cauza diferenţelor lor 

structurale. Dacă aceste măsuri ar fi puse în aplicare, Moscova ar putea ajunge să 

plătească subvenții mult prea mari pentru a menține Belarusul stabil. 

  Guvernul de la Minsk, prins între presiunile Moscovei şi aspiraţiile proprii 

de păstrare a independenţei naţionale, încearcă să-şi promoveze interesele proprii 

prin: eliminarea negocierilor cu Moscova, continuând în același timp să-și declare 

angajamentul de unire mai strânsă cu Rusia; căutarea de surse alternative de 

energie și credite; și reformarea economiei pentru a-și reduce dependența de 

Rusia. 

 Se pare că Lukașenko a înţeles avantajele liberalizării graduale a 

economiei şi participării active la schimbul internaţional de valori în anumite 

domenii cum ar fi: sectorul IT; optică; privatizarea întreprinderilor non-strategice 

și creșterea comerțului cu țările UE. 

 La începutul lunii februarie 2020, secretarul de stat al SUA, Mike 

Pompeo, a efectuat o vizită oficială la Minsk. După întâlnirea cu președintele 

Lukașenko, Pompeo a spus că este optimist în ceea ce priveşte relația cu Belarus, 

pe care o consideră consolidată. Acesta a fost un mesaj clar de normalizare a 

relaţiilor bilaterale. Interesante au fost şi cele două gesturi simbolice făcute de cei 

doi politicieni: Pompeo a promis că SUA poate asigura 100% nevoile de petrol ale 

Belarusului, iar Lukaşenko a contractat simbolic o mică cantitate de petrol din 

SUA. Cum vor continua relaţiile bilaterale după alegeri rămâne de văzut, dar este 

evident că Belarus are un rol important în strategia Washingtonului de a domina 

piaţa energetică europeană şi de a limita posibilităţile Moscovei de a folosi 

petrolul ca armă politică. 

 Întrucât Lucaşenko nu se potriveşte prea bine cu tipul de partener agreat 

de SUA, mai ales în Europa, rămânea de văzut ce metode politice vor fi alese 

pentru realizarea intereselor americane: schimbare sau acomodare. 

 Mesajul american a fost înţeles şi la Bruxelles deoarece şi liderii UE și-au 

schimbat atitudinea faţă de Minsk. În urmă cu opt ani majoritatea contactelor UE 

cu oficialii din Belarus au fost înghețate. Acum diplomații occidentali se întâlnesc 

din nou cu oficialități din Belarus, iar SUA şi-a numit anul acesta un ambasador la 

Minsk după o pauză de 12 ani.  

 Occidentul este mai dispus să sprijine Belarusul financiar. În anul 2019, 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a investit în Belarus 433 de 

milioane de dolari iar Banca Europeană de Investiții a început să lucreze în 

această țară în anul 2017 şi are deja un portofoliu de 600 de milioane dolari. 

 Anumiți reprezentanți politici din UE și SUA, cel puțin public, l-au 

considerat pe Lukașenko ca una dintre sursele securității regionale și un apărător 
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al suveranității ţării sale împotriva Rusiei. Totuşi, analizând bilanţul său ca 

președinte observăm că a făcut prea puțin pentru a asigura suveranitatea țării, a 

amânat reformele care ar fi întărit economia, sistemul politic şi de securitate este 

dependent de Rusia, a eşuat în acţiunile de limitare a pandemiei generate de 

virusul Covid-19, a îngrădit drepturile şi libertăţile cetăţenilor, a reprimat media 

independentă şi opozanţii politici. 

 

 LUKAŞENKO ÎNCOTRO? BELARUS ÎNCOTRO? 

 Cu siguranţă amplele mişcări populare ce au început imediat după 

anunţarea rezultatelor alegerilor vor schimba radical ţara. Este evident că de data 

aceasta opinia publică din Belarus a fost mult mai bine pregătită pentru a se opune 

abuzurilor electorale întreprinse de Lukaşenko şi de cercul său de acoliţi. 

 Chiar şi în aceste condiţii dificile prin care trece ţara şi având exemple 

multiple privind dinamicile mişcărilor revoluţionare similare din Europa, 

Lukaşenko se agaţă de putere şi chiar dă dovadă de inventivitate în iniţierea unor 

acţiuni menite să calmeze situaţia şi să câştige timp. Astfel, a readus în discuţia 

publică tema pericolului occidental, inclusiv a posibilităţii unei invazii NATO. 

Tema a fost bine aleasă şi are impact 

puternic asupra populaţiei în 

condiţiile în care istoric Belarus a fot 

invadată dinspre Vest (Suedia aliată 

cu Polonia în războiul din 1708-

1709; invazia napoleoniană în anul 

1812; Germania în 1914 și în 1941). 

 Pentru a convinge populaţia 

că pericolul este real au fost sporite 

activităţile cu caracter militar: 

redislocări de trupe, trageri de luptă, alarmarea unităţilor de apărare aeriană şi de 

război electronic, concentrări de forţe şi mijloace pe direcţii ameninţate, etc. 

 De asemeni, Lukaşenko a atras atenţia asupra oraşului Grodno, aflat în 

Nord-Vestul ţării, lângă graniţa cu Polonia şi Lituania, ca fiind o placă turnantă a 

acţiunilor NATO menită să destabilizeze Belarus. Pentru a evidenţia şi mai mult 

acest pericol s-a luat măsura ca o brigadă aeropurtată ce avea baza permanentă în 

estul ţării să fie dislocată către Vest, spre graniţa cu Polonia. 

 De remarcat că prin mutarea unităţilor de la Est către Vest, se deschide 

drumul unei posibile intervenţii militare ruseşti, eliminându-se orice obstacol 

militar din calea trupelor de invazie. 

 Pentru a mări credibilitatea unei ameninţări din partea NATO nu ar fi 

exclus să apară incidente între militarii beloruşi şi protestanţii anti-regim sau chiar 

cu militarii NATO aflaţi în Polonia. 

 Deplasarea trupelor prin ţară mai are şi rolul de a intimida populaţia. 

Folosirea armatei împotriva propriului popor este periculoasă deoarece există 

riscul, valabil pentru orice regim dictatorial, ca aceasta să pactizeze cu poporul. 
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Cu siguranţă Lukaşenko ştie acest lucru şi va încerca să nu recurgă la această 

măsură extremă decât, eventual, în ultimă instanţă. 

 Scopul lui Lukaşenko este acela de a abate atenţia de la problemele 

interne, prin găsirea unui pericol extern, în acest caz, NATO. Această strategie nu 

este nouă, ceea ce nu înseamnă că nu este eficientă. Pentru Belarus această 

stategie ascunde o capcană: aceea de a da Moscovei un motiv plauzibil pentru o 

posibilă intervenţie militară în Belarus. Este greu de conceput că liderii politici şi 

militari de la Moscova nu iau în calcul acest scenariu. Pretextul este evident: 

sprijinirea unei ţări aliate ameninţată de o invazie inamică iminentă. Ministrul de 

externe al F. Ruse, Serghei Lavrov, deja a descris evenimentele din Belarus ca 

fiind parte din scenariul Occidentului de a ocupa spaţiul fost sovietic. Mergând pe 

aceiaşi logică, comunicatul oficial al Kremlinului este chiar mai direct: „Rusia îşi 

reafirmă disponibilitatea de a oferi sprijin pentru rezolvarea provocărilor cu care 

se confruntă Belarus, în spiritul prevederilor Tratatului de constituire a CSI şi prin 

mecanismele Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă‖. 

 Dacă luăm în calcul scenariul invaziei militare ruseşti, un factor de mare 

importanţă va fi cel referitor la poziţia pe care o va adopta Armata belarusă. Aici 

lucrurile sunt mult mai complicate deoarece multe elemente nu pot fi evaluate cu 

precizie: nivelul de îndoctrinare a militarilor, pregătirea de luptă, sprijinul 

populaţiei, legăturile solide existente între armatele celor două ţări şi cum se vor 

manifesta acestea într-un conflict. 

 Statele majore generale ale celor două armate în mod tradiţional 

cooperează strâns, majoritatea cadrelor de comandă din armata Belarusului s-au 

pregătit în academiile militare ale F. Ruse, au participat la exerciţii militare de 

mare anvergură organizate de Armata rusă, chiar dacă întotdeauna în poziţii de 

subordonare ceea ce ar putea genera anumite resentimente la militarii beloruşi. 

Resentimente sunt şi în interiorul ţării, între Ministerul Apărării şi Ministerul de 

Interne, datorită atenţiei sporite acordate pregătirii şi dotării celor din structurile 

de represiune (se pare că este o caracteristică a dictatorilor să se bazeze mai mult 

pe forţele de represiune, decât pe cele de apărare naţională). 

 Cu siguranţă nu se poate nega o legătura strânsă, chiar simpatie între 

personalul celor două armate. Mulţi consideră că Armata belorusă este o extensie 

a Armatei Rusiei. Trupele aeropurtate, forţele speciale, apărarea antiaeriană, se 

pregătesc împreună, limba, tehnica, principiile de pregătire militară, toate sunt 

comune. Până şi ameninţările sunt comune deoarece militarii belaruşi de bună 

seamă înţeleg că prezenţă trupelor ruseşti pe teritoriul ţării lor, a bazelor aeriene şi 

de apărare anti-aeriană, vulnerabilizează ţara şi o transformă în ţintă în 

eventualitatea unui conflict militar major între Rusia şi NATO. 

 Potenţialul pentru o nouă „revoluţie colorată‖, cu orientare antirusească 

fără îndoială, poate provoca intervenţia militară a Moscovei, mai cu seamă că 

Belarusul este considerat ca fiind o zonă tampon de valoare strategică pentru 

Rusia. În condiţiile în care statele baltice şi Polonia sunt membre NATO, Ucraina 

are o conducere politică cu orientare pro-occidentală şi este practic în război cu 
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Rusia, iar distanţa dintre NATO şi graniţa rusească a ajuns de la 1.600 km cât era 

în timpul Războiului Rece, la 160 km cât este acum, putem afirma că Rusia are 

suficiente motive să se simtă presată. 

 Lukaşenko, în încercarea de a-şi ameliora situaţia, a mai scos un as din 

mânecă. După anunţarea rezultatului alegerilor prezidenţiale şi declanşarea 

mişcărilor de protest, s-a dus la Moscova pentru a prezenta situaţia şi a se consulta 

cu tovarăşii săi de acolo. Se pare că Putin nu a fost prea înţelegător cu el deoarece 

la întoarcerea în ţară Lukaşenko a anunţat că este dispus să organizeze noi alegeri 

în concordanţă cu o nouă constituţie ce va apare în câteva luni. Scopul de a 

câştiga timp şi a-şi consolida poziţia prin erodarea vigorii opoziţiei politice şi a 

spiritului revoluţionar al maselor populare, este evident, dar tot atât de evident 

este şi faptul că transferul de putere a devenit inevitabil. Dacă acest plan va avea 

succes, va urma faza în care, pe fondul manipulării opiniei publice, fiecare parte 

interesată va încerca să-şi impună propriilor interese. Cu alte cuvinte, unii vor 

turna gaz peste focul belarus, iar alţii vor turna apă. 

 Pe de altă parte, observăm că NATO nu intenţionează să mai se lase 

surprins de acţiunile Rusiei şi să se trezească în faţa faptului împlinit aşa cum s-a 

întâmplat în Georgia, Ucraina, Siria, etc. Liderii occidentali au înţeles că măsurile 

diplomatice care nu sunt dublate de o opţiune militară credibilă nu au efect asupra 

Moscovei. Astfel se explică sporirea activităţilor militare ale NATO la graniţa 

Belarus: autorităţile lituaniene au anunţat că începând cu data de 03.09.2020, 

SUA va disloca din Polonia în Lituania militari (500 – 1.000) şi tehnică de luptă 

(tancuri Abrams, maşini de luptă ale infanteriei Bradley, artilerie etc.) care 

probabil vor staţiona până în luna noiembrie 2020; în plus faţa de aceste trupe vor 

mai sosi în Lituania aproximativ 1.000 militari din Franţa, Italia, Germania şi 

Polonia, pentru a participa, alături de americani, la exerciţiul anual ce se va 

desfăşura în perioada 14 – 25 septembrie 2020. 

 Ministrul apărării al Lituaniei, Raimundas Karoblis, a declarat că 

exerciţiul se va desfăşura într-o zonă din apropierea graniţei cu Belarus şi că are 

un caracter defensiv nefiind îndreptat împotriva niciunui vecin. 

 

 REACŢIILE ACTORILOR INTERNAŢIONALI 

 Rusia 

 În pofida acestor manifestări centrifuge din politica liderului de la Minsk, 

pentru Moscova este preferabil ca Lukaşenko să rămână la conducerea ţării, 

deoarece, după 20 de ani de interacţiune, acesta este bine cunoscut şi se ştie cum 

poate fi presat sau manipulat. 

 Este de aşteptat ca în actuala conjunctură politică generată de revolta 

socială din Belarus liderii de la Moscova să pună din nou în practică principiile 

războiului hibrid încercând realizarea unei „invazii invizibile‖ în etape. Prima 

etapă se desfăşoară în mass media (liderii de la Minsk au înlocuit jurnaliştii 

belaruşi care lucrau în cadrul televiziunii naţionale cu jurnalişti ruşi, majoritatea 

de la canalul RT). Cea de a doua etapă se desfăşoară la nivelul politic şi este 
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reprezentată de întâlnirile dintre cei doi lideri, Putin şi Lukaşenko. Se pare că 

întâlnirea de la Soci (14.09.2020) a avut un rol important în stabilirea unor căi 

comune de acţiune. Aşa se explică implicarea vizibilă a serviciilor secrete ruseşti 

în monitorizarea situaţiei şi consilierea colegilor lor belaruşi privind reprimarea 

cât mai discretă a revoltei populare generate de falsificarea alegerilor de către 

Lukaşenko. Cea de a treia etapă este reprezentată de sprijinul economic pe care 

Moscova este dispusă să-l acorde guvernului belarus. Este vorba de o sumă de 1,5 

miliarde dolari care ar putea avea un rol important pentru detensionarea socială, 

dar şi pentru pregătirea preconizatei uniuni ruso-belaruse. Ultima etapă, la nevoie, 

ar putea fi cea militară. Recurgerea la acţiunea militară cu siguranţă este opţiunea 

cea mai mai puţin dorită. În consecinţă, putem estima că atât Moscova, cât şi 

Minsk vor face tot posibilul pentru a o evita. Pentru Moscova rezolvarea dosarului 

Belarus în favoarea sa fără a recurge la forţa armată ar fi o realizare majoră cu 

impact internaţioal. Chiar dacă Lukaşenko a forţat Moscova să intre într-o situaţie 

care nu-i este favorabilă, menţinerea sa la putere, chiar şi temporar, este 

preferabilă. Oricare alt lider la Minsk va complica poziţia Moscovei atât în relaţia 

bilaterală cât şi în cea internaţională. Orice îndepărtare de această variantă va 

însemna un pas înapoi pentru Rusia şi pentru Putin, va însemna un semnal negativ 

pentru ţările membre CSI şi vulnerabilizarea poziţiei de lider a Moscovei în cadrul 

instituţiilor de securitate pe care le-a creat în spaţiul ex-sovietic. 

 Va fi o luptă grea pe care Moscova o va purta, care va complica şi mai 

mult situaţia de securitate din Ucraina, dar şi din Europa. Finalul este greu de 

anticipat dar este sigur că Rusia îşi va intensifica acţiunile de divizare a UE, 

inclusiv de stimulare a sentimentelor ostile SUA, NATO şi UE. 

 

 UE 

 Cu excepţia Poloniei şi Lituaniei este puţin probabil ca celelalte ţări 

membre ale UE să urmeze linia trasată de SUA de provocare a Rusiei, dar aceasta 

nu înseamnă că nu se vor implica activ pentru realizarea unei tranziţii paşnice a 

puterii, probabil după modelul Armeniei. 

 Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, l-a sunat pe Putin pentru a discuta 

situaţia din Belarus. Conform comunicatului prezentat de purtătorul de cuvânt al 

guvernului german, Merkel a solicitat ca guvernul de la Minsk să se abţină de la 

folosirea violenţei împotriva manifestanţilor paşnici, să elibereze deţinuţii politici 

şi să intre în dialog naţional cu liderii opoziţiei pentru a depăşi criza. Exemplul 

cancelarului german a fost urmat şi de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, 

care a subliniat faptul că intervenţia în problemele interne ale Belarusului nu este 

acceptabilă.  

 Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, de asemeni a avut o 

convorbire telefonică cu Putin şi a oferit medierea OSCE pentru rezolvarea crizei 

prin facilitarea dialogului dintre Minsk şi liderii opoziţiei. Este puţin probabil ca 

Bruxellesul să impună sancţiuni semnificative Belarusului deoarece acesta este 

deja sub sancţiuni şi aplicarea unor noi sancţiuni va apropia conducerea de la 
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Minsk de Moscova, iar liderii europeni nu doresc să antagonizeze suplimentar 

relaţiile cu Rusia şi oricum sunt suficient de preocupaţi de limitarea efectelor 

negative generate de pandemie pentru a se implica în noi conficte. Probabil că 

ajutorul european se va materializa în asigurarea de fonduri pentru liderii 

opoziţiei, pentru sprijinirea presei independente şi pentru ajutarea victimelor 

represiunii. 

 

 CONCLUZII 

 Situația din Belarus este destul de tensionată și vor apărea probleme 

complexe ca urmare a cramponării lui Lukașenko de putere. 

 Aşa cum se întâmplă cu majoritatea crizelor locale actuale, acestea se 

internaţionalizează foarte repede şi se circumscriu în contextul geopolitic al luptei 

dintre marilor puteri pentru lărgirea sferelor proprii de influenţă. 

 Reacţiile Moscovei trebuiesc analizate cu mare atenţie. Istoric, când Rusia 

a fost nevoită să se restrângă din Europa se extindea în Asia. Această dinamică nu 

mai este posibilă în actualul context geopolitic în care Rusia este presată să se 

retragă din Europa, iar în Asia este China care, mai devreme sau mai târziu va 

avea revendicări teritoriale chiar faţă de F. Rusă. Rămâne de văzut dacă Moscova 

va accepta, aşa cum a făcut Marea Britanie, să cedeze fără luptă zona de influenţă 

şi să devină o putere regională. 

 În plan militar este de aşteptat ca Rusia să aplice extins principiile 

războiului hibrid. Deja au apărut informaţii de implicare a experţilor FSB pentru 

a-l consilia pe Lukaşenko cu privire la metodele de limitare a protestelor (se pot 

obseva multe acţiuni similare cu cele folosite şi de Putin în timpul alegerilor 

prezidenţiale din Rusia). 

 Analizând reacţia de până acum (octombrie 2020) a Moscovei am fi 

înclinaţi să credem că liderii politici şi militari ruşi doresc să suprime mişcarea de 

democratizare din Belarus fără intervenţie militară, fără să tragă un foc, folosind 

numai tactici specifice războiului hibrid. Dacă va reuşi acest scenariu, Putin va 

putea învinui în continuare Occidentul de complot împotriva Rusiei, va putea să 

se prezinte în faţa poporului belarus ca un prieten care a făcut tot ce a putut pentru 

a evita vărsarea de sânge frăţesc şi să-l aduce pe Lukaşenko într-o poziţie de 

subordonare cvsitotală deschizând astfel drumul mult doritei uniuni dintre Rusia 

şi Belarus. Dincolo de interesul de a pacifica Belarus, Putin mai are şi un interes 

personal, acela de unificare a celor două state astfel încât în anul 2024 să poată 

candida la funcţia de preşedinte al noului stat. Astfel Putin va rămâne preşedinte 

pe viaţă şi va realiza recordul de a fi conducătorul cu cea mai lungă domnie din 

istoria Rusiei. Acesta ar fi scenariul pozitiv, dar pentru Putin mai este şi un 

scenariu negativ, acela ca din prea mare dorinţă de putere să subevalueze voinţa 

atât a poporului belarus, riscând ca prin sprijinul acordat lui Lukaşenko să inducă 

sentimente ostile Rusiei, dar şi a propriului popor care deja pare că a început să 

dorească o Rusia fără Putin. 
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 Pentru Belarus, Vestul nu mai este acelaşi inamic care a fost în trecut, dar 

chiar şi aşa liderii de la Washington şi Bruxelles nu vor fi dispuşi să strângă 

relaţiile cu un guvern autoritar condus de Lukaşenko. 

 Pentru Lukaşenko Rusia nu mai este un prieten, poate nici chiar un aliat, 

dar legăturile existente între cele două state sunt prea puternice pentru a fi 

eliminate iar Lukaşenko încă mai este util. Pare evident că inclusiv liderii de la 

Kremlin se gândesc la un Belarus fără Lukaşenko, dar tranziţia spre altceva nu va 

fi fără surprize şi pericole. 

 În ceea ce priveşte Belarus nici acesta nu va mai fi ceea ce a fost o 

perioadă atât de lungă. Probabil nu va ieşi complet de sub influenţa Rusiei, 

probabil că nici nu îşi doreşte acest lucru, dar cu siguranţă va ieşi din starea de 

izolare şi va interacţiona atât cu Estul cât şi cu Vestul. Poporul belarus va înţelege 

că este o forţă, că poate învinge şi că are suficient discernământ pentru a-şi alege 

calea pe care doreşte să meargă. Poate, cine ştie, dacă va fi lăsat va găsi o cale mai 

bună, între Est şi Vest. 

 Există şi posibilitatea ca în condiţiile actuale de criză şi pandemie, de 

transformări geopolitice, de provocări şi ameninţări, de neîncredere şi suspiciune, 

Belarus să devină o ţără impredictibilă, în prag de prăbuşire. 

 În varianta în care Lukaşenko va reuşi să rămână la putere, în mod 

categoric va fi o umbră a ceea ce a fost. Se pare că nimeni nu mai are nevoie de el. 
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ACORDURILE DE LA CASA ALBĂ DINTRE BELGRAD ȘI PRIŠTINA, 

 SOLUȚIE MIRACULOASĂ PENTRU UN CONFLICT ÎNGHEȚAT SAU 

DOAR O LOVITURĂ DE IMAGINE? 

 

Col.(r) Cedomir VOINOV 

 

 Contextul acordurilor 

 În Balcanii de Vest, anul 2020 va fi ținut minte 

ca an al deblocării discuțiilor dintre Belgrad și Priština 

(oprite în noiembrie 2018), iar rolul esențial pentru 

aceasta îi revine președintelui american Donald Trump, 

ca urmare a semnării de către delegațiile Belgradului și 

Prištinei, la 04.09.2020, la Casa Albă, a „acordurilor de 

normalizare economică‖. 

 Începutul a fost făcut cu un an înainte, iar 

condițiile au fost confuze. Anume, după ce 

Departamentul de Stat al SUA (DoS) l-a desemnat 

(septembrie 2019) pe diplomatul Matthew Palmer ca 

reprezentant special pentru Balcanii de Vest, 

președintele D. Trump l-a numit (octombrie 2019) pe ambasadorul de atunci al 

SUA în Germania, Richard Grenell, emisar special (al președintelui) pentru 

dialogul dintre Belgrad și Priština (acesta continuându-și și mandatul de 

ambasador). 

 Cea de-a doua numire a provocat imediat nedumerire și confuzie, deoarece 

Washingtonul nu se consultase cu partenerii săi din Uniunea Europeană (UE) și 

nu era deloc clar care vor fi competențele celor doi emisari. Nedumeririle nu s-au 

lămurit nici după primele vizite ale celor doi demnitari americani în Balcanii de 

Vest. 

 La puțin timp după aceasta, UE și-a numit, la rândul său, un emisar special 

pentru dialogul dintre Belgrad și Priština, în persoana diplomatului slovac 

Miroslav Lajčák. 

 După un astfel de turneu, R.Grenell, poreclit „Buldozerul‖ pentru 

atitudinea dură și limbajul adesea frust în relația cu gazdele din Germania, și-a 

făcut cunoscută ideea sa de acțiune: demararea unei reconcilieri între Belgrad și 

Priština pornind de la inițierea și dezvoltarea colaborării economice. Frecvent, 

R.Grenell a fost secondat în această nouă misiune de către Robert O'Brien, 

consilier pe probleme de securitate al președintelui american, Donald Trump. 

 Pe acest fond, la 09 - 10.10.2019, R.Grenell a efectuat prima vizită la 

Priština și la Belgrad, întâlnindu-se cu conducerile celor două părţi: președintele 

Kosovo, și, respectiv președintele și premierul Serbiei. La Priština, R.Grenell s-a 

întâlnit și cu principalii lideri politici, având în vedere contextul electoral din 

Kosovo. 
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 În ianuarie 2020, Belgradul și Priština au semnat cu Lufthansa o scrisoare 

de intenție, privind reluarea traficului comercial aerian între cele două orașe. În 

scurt timp, R.Grenell a stimulat Belgradul și Priština să reconfirme hotărârile 

anterioare de construcție a autostrăzi Niš - Priština, ca și de reluare a legăturii 

feroviare între Belgrad și Priština. Astfel, pe timpul Conferinței de Securitate de la 

München (14.02.2020), reprezentanții Serbiei și Kosovo au semnat o declarație de 

intenție pentru reluarea traficului feroviar între Belgrad și Priština și finalizarea 

autostrăzii Niš-Priština. Declarația a fost semnată în prezența președintelui 

Serbiei, Aleksandar Vučiš, și a președintelui Kosovo, Hashim Thaçi. Cursele ar 

urma să fie operate de filiala low cost a Lufthansa, Eurowings. Acordul din 

februarie, însă, nu a beneficiat de sprijinul premierului Kosovo de la acea dată, 

Albin Kurti. De altfel, la scurt timp (26 martie), guvernul condus de acesta a căzut 

în urma unei moțiuni de cenzură depusă de către principalul partener de 

guvernare. 

 Pragmatic, R. Grenell a planificat organizarea unei întâlniri la nivel înalt 

între Belgrad și Priština, la 27 iunie 2020, dar aceasta a fost anulată, în urma 

mediatizării posibilității inculpării actualului președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, 

pentru crime de război, de către procuratura curții speciale pentru investigarea și 

judecarea eventualelor crime de război comise de luptătorii fostei Armate de 

Eliberare a Kosovo (UÇK). În condițiile date, și-au declinat participarea atât 

președintele Kosovo, H.Thaçi, cât și noul premier, Avdullah Hoti. 

 Perseverentă, administrația Trump a identificat o nouă dată posibilă pentru 

reuniune, la începutul lunii septembrie 2020. Un prim indiciu privind posibilitatea 

de a se petrece un fapt important la respectiva întâlnire a fost decalarea cu 1-2 zile 

a datei inițiale pentru armonizarea datei întâlnirii cu programul președintelui D. 

Trump, care dorea să gireze un eventual acord între cele două părți. 

 La scurt timp după convenirea noii date, 03-04.09.2020, au început să 

curgă speculațiile privind posibilitatea semnării unui acord istoric, eventual, a 

acelui faimos acord atotcuprinzător (comprehensiv) și obligatoriu din punct de 

vedere juridic vehiculat de către toți actorii politici, dar despre care nu se știa cum 

ar putea să arate și ce trebuie să cuprindă. De fapt, despre acesta, fiecare parte 

implicată, inclusiv mediatorii, avea propria lor viziune. 

 În ecuație a intrat și Rusia 

(nemulțumită, probabil, de preluarea de 

către Washington a inițiativei în dialogul 

între Belgrad și Priština), care a avertizat 

Belgradul privind iminența unui 

„ultimatum‖ privind recunoașterea 

independenței Kosovo. 

 De ambele părți s-au exprimat 

poziții privind atitudinea și opțiunile la 

întâlnire, de la insistența pentru 

implementarea acordului de înființare a 

 
https://twitter.com/HashimThaciRKS/status/ 

1228244720796815366/photo/3 

https://twitter.com/HashimThaciRKS/status/1228244720796815366/photo/3
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Asociației Municipalităților Sârbe din Kosovo (ZSO), până la recunoașterea clară 

de către R.Serbia a independenței „R.Kosovo‖. 

 Cele două delegații s-au întâlnit la 03.09.2020 și, după o serie de negocieri 

pline de neprevăzut și de suspans, au convenit semnarea, la 04.09.2020, la Casa 

Albă, a unui acord de normalizare a relațiilor economice. În aceste condiții, la 

semnarea acordului și-a anunțat prezența însuși președintele D. Trump. 

 

 Probleme în finalizarea întâlnirii și semnarea acordurilor 

 Potrivit mass-mediei sârbe, principala problemă legată de întâlnirea 

delegațiilor Belgradului și Prištinei la Casa Albă a fost legată de agenda 

discuțiilor, respectiv, dacă pe aceasta se va afla problema recunoașterii de către 

Serbia a independenței „R. Kosovo‖. Din analiza reacțiilor membrilor delegației 

sârbe, din data de 03 septembrie a.c., rezultă că serviciile de informații ale Serbiei 

dispuneau de date privind un astfel de risc. 

 Mass-media sârbă susține că delegația Belgradului a fost întâmpinată de 

emisarul R. Grenell (principalul artizan al întâlnirii, alături de consilierul R. 

O'Brien). R. Grenell l-ar fi informat pe președintele A. Vučiš că partea americană 

așteaptă ca Serbia să recunoască independența Kosovo, iar pentru a stimula acest 

demers, Washingtonul ar fi pregătit un pachet de investiții de cel puțin un miliard 

de dolari. Astfel, documentul propus de Washington Serbiei pentru semnare 

cuprindea, la „punctul 10‖, recunoașterea independenței Kosovo. Mai mult, în fața 

delegației Prištinei la discuțiile din birourile Consiliului de Securitate Națională, 

era o tăbliță cu textul „Avdullah Hoti, premierul Republicii Kosovo‖. Apoi, încă 

de la debutul întâlnirii, R. Grenell a insistat ca părțile să nu se uite la aspectele 

politice, ci să se concentreze pe necesitatea colaborării în domeniul economic și 

pe șansa realizării unui acord istoric. 

 De la bun început, delegația sârbă a cerut înlăturarea tăbliței cu textul 

menționat și apoi, după citirea documentului propus de către R. Grenell, a cerut o 

pauză pentru consultări. Alte două detalii care au provocat nemulțumirea 

delegației sârbe s-au referit la asumarea obligației de a cumpăra gaz lichefiat de la 

SUA și de a nu achiziționa tehnologie 5G din China. 

 În acel moment, Belgradul s-a apărat prin faptul că ministrul sârb de 

finanțe, Siniša Mali, a ieșit de la discuții și a făcut declarații mass-mediei, 

plângându-se de „punctul 10‖. 

 La rândul său, Priština a încercat să elimine din acord punctele referitoare 

la împărțirea lacului Gazivode/Ujmani și la aderarea la „Spațiul Mini-Schengen‖. 

 „Nodul gordian‖ a fost tăiat de către președintele A. Vučiš, care a respins 

ferm recunoașterea independenței Kosovo, astfel că întâlnirea era în pericol să fie 

încheiată imediat. 

 Washingtonul s-a repliat și a anunțat cu două ore mai devreme „pauza de 

masă‖. La revenirea la discuții, faimosul deja „punct 10‖ fusese șters. Ulterior au 

fost modificate și punctele referitoare la gazul lichefiat și tehnologia 5G. 
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 Dileme privind acordurile 

 La aproape o lună de la semnare, încă nu era clar ce s-a semnat la Casa 

Albă sau, mai bine zis, părțile vedeau diferit ce s-a semnat. 

 O parte a mass-mediei din Serbia, dar și din străinătate, a prezentat 

acordurile ca fiind un document trilateral: Kosovo-Serbia-SUA. Belgradul şi 

Priština au afirmat că au semnat un acord cu Washingtonul. R. Grenell a declarat 

că Washingtonul nu a semnat niciun acord cu Belgradul sau cu Priština, ci este 

vorba despre un acord între cele două părți. Mass-media mai susținea că 

președintele D. Trump a semnat câte o scrisoare de sprijin (garanție?) pentru 

fiecare parte, dar acestea nu au fost date publicității. 

 Din analiza datelor disponibile rezultă că atât reprezentantul Serbiei 

(președintele A. Vučiš), cât și cel al Kosovo (premierul A. Hoti) au semnat un 

document intitulat „Normalizarea economică‖, în limba engleză, de două pagini. 

Textele semnate de cei doi diferă (doar) în ceea ce privește relația cu Israelul: 

existența neclarității recunoașterii sau nu de către acesta a independența Kosovo 

(conform unui punct din acordul de la Casa Albă). La această confuzie au 

contribuit: 

 - declarația premierului Kosovo, A. Hoti, din 04 septembrie a.c. potrivit 

căreia Israelul ar fi recunoscut independența Kosovo la 22 de minute după 

semnarea acordului de la Casa Albă; 

 - scrisoarea premierului israelian (13 septembrie a.c.), Beniamin 

Netaniahu, adresată cetățenilor din Kosovo cu ocazia Anului Nou Evreiesc. 

Scrisoarea a fost citită în public la Priština două zile mai târziu iar R. Grenel s-a 

adresat cu un mesaj video cetățenilor kosovari. În scrisoare premierul israelian 

saluta poporul din Kosovo și întinde acestuia o mână prietenească. Nu în ultimul 

rând, premierul israelian mai arată că ultimele evenimente (Acordul de la Casa 

Albă) aduc relațiile dintre Kosovo și Israel într-o nouă eră, întru beneficiul 

ambelor popoare; 

 - poziția președintelui sârb, care s-a obligat să mute ambasada țării sale la 

Ierusalim (în 2021) și angajamentul guvernelor de la Priština și Ierusalim ca cele 

două țări să recunoască reciproc Ierusalimul drept capitala Israelului. 

 Puțină lumină a adus noul ambasador israelian în Serbia, Yahel Vilan, care 

și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui sârb la 16 septembrie a.c. 

Acesta a subliniat că din punct de vedere tehnic Israelul încă nu a recunoscut 

Kosovo, dar că hotărârea în acest sens este luată, după cum se arată și în Acordul 

de la Casa Albă. De asemenea, diplomatul israelian a reiterat această poziție și 

câteva zile mai târziu într-un interviu pentru radioteleviziunea națională sârbă 

(RTS). Ambasadorul Vilan a simţit nevoia să dea poporului sârb unele explicații 

legate de recunoașterea independenței Kosovo de către Israel, care „înțelege 

extraordinar de bine legătura dintre Serbia și Kosovo‖. Totuși, diplomatul 

israelian a pus în prim plan declarațiile premierului și ministrului israelian de 

externe și faptul că recunoașterea de către Israel a independenței Kosovo este 

parte a „pachetului american‖. Y.Vilan a mai subliniat că va acționa, alături de 
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președintele A. Vučiš și conducerea Serbiei, pentru reducerea impactului negativ 

al demersului israelian asupra relațiilor bilaterale cu Serbia. 

 

 Principalele prevederi ale acordurilor 

 Cele două acorduri, intitulate „Normalizarea economică‖, au 16 puncte. În 

acordul semnat, fiecare dintre cele 

două părți s-a obligat să: 

 - implementeze acordul 

semnat la 14.02.2020 privind 

realizarea autostrăzii Niš-Priština și 

reluarea legăturii feroviare între 

Belgrad și Priština. În plus, 

manifestă deschidere pentru 

prelungirea acestei căi ferate până 

la un port la Marea Adriatică; 

 - adere la inițiativa privind 

„Spațiul Mini-Schengen‖ (susținută până în prezent de Serbia, Albania și 

Macedonia de Nord); 

 - recunoască diplomele și alte certificate ale celeilalte părți; 

 - diversifice sursele de aprovizionare cu energie; 

 - pună în funcțiune punctul comun de control de la Merdare; 

 - acționeze pentru scoaterea de sub incriminare a homosexualității în țările 

unde aceasta este incriminată penal; 

 - interzică amplasarea unei rețele 5G care nu prezintă siguranță; 

 - intensifice verificarea pasagerilor curselor aeriene și schimbul de 

informații (inclusiv cu SUA), pentru prevenirea activităților ilegale; 

 - coopereze cu agenția americană pentru energie și alte agenții ale SUA 

pentru un studiu de fezabilitate în scopul împărțirii lacului Gazivode/Ujmani, în 

vederea asigurării unei aprovizionări stabile cu apă și energie; 

 - respecte libertățile religioase, să protejeze monumentele de cult şi să 

restituie proprietățile victimelor Holocaustului; 

 - accelereze eforturile pentru găsirea persoanelor dispărute și să susțină 

soluții pentru persoanele strămutate sau refugiate; 

 - recunoască Hezbollah ca organizație teroristă; 

 - Priština să aplice un moratoriu de un an la solicitarea de aderare la 

organizații internaționale, iar Serbia, pentru a face lobby împotriva independenței 

Kosovo sau în favoarea retragerii hotărârii de recunoaștere a independenței 

Kosovo; 

 - coopereze cu Corporația Internațională Financiară pentru Dezvoltare a 

SUA (DFC) și Banca de Export-Import a SUA (Exim), pentru finanțarea 

„Autostrăzii Păcii‖ (Belgrad-Priština) și a căii ferate Belgrad-Priština, ca și pentru 

garantarea de împrumuturi pentru companii din Serbia și Kosovo. De asemenea, 

un oficiu permanent al DFC se va deschide la Belgrad. 

 
https://www.slobodnaevropa.org/a/30821548.html 

https://www.slobodnaevropa.org/a/30821548.html
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 În documentul semnat de A. Hoti scrie că Israel și Kosovo au decis să se 

recunoască reciproc ca state independente. 

 

 Alte semne de întrebare 

 Între principalele semne de întrebare legate de acordurile de la Casa Albă 

se numără: 

 - cine a câștigat și cine a pierdut cel mai mult; 

 - vor fi implementate (toate) prevederile acordurilor; 

 - va garanta Washingtonul implementarea acordurilor; 

 - populația din Serbia Centrală și, respectiv, din Kosovo, va aproba 

acordurile; 

 - care sunt beneficiile politice, diplomatice și economice ale acordurilor 

pentru Washington, Belgrad, Priština, „Bruxelles‖, dar și pentru întreaga regiune a 

Balcanilor de Vest și chiar pentru Europa; 

 - care este poziția altor state și organizații privind acordurile (Rusia, 

China, UE) etc. 

 Toate părțile implicate direct, Washingtonul, Belgrad și Priština, au 

apreciat întâlnirea și acordurile ca foarte utile, chiar „istorice‖, în pofida unor 

critici în Serbia și Kosovo (din partea adversarilor politici ai guvernanților). 

 UE, la rândul său, a salutat acordurile, considerând că pot contribui la 

reconcilierea celor două părți, dar a reiterat că dialogul politic se desfășoară în 

continuare cu medierea autorităților de la Bruxelles. De altfel, la 07.09.2020, 

protagoniștii acordurilor de la Casa Albă s-au (re)întâlnit la Bruxelles, unde au 

convenit reluarea discuțiilor, pentru soluționarea tuturor problemelor divergente. 

Mai mult, părțile au convenit implementarea tuturor acordurilor convenite până 

acum. 

 

 Efecte și perspective ale acordurilor 

 La prima vedere, Serbia (inclusiv președintele A. Vučiš) este marele 

câștigător al acordurilor de la Casa 

Albă. Un al doilea câștigător este, cu 

siguranță, președintele D. Trump, care 

și-a consolidat prestigiul în cursa 

pentru un nou mandat. Mai mult, prin 

câteva puncte ale acordurilor 

(condamnarea Hezbollah, 

promisiunea de mutare a ambasadei 

Serbiei la Ierusalim, recunoașterea 

independenței Kosovo de către Israel) 

acesta și-a asigurat sprijinul 

oamenilor de afaceri evrei din SUA și 

din lume. Tot la prima vedere, pare că 

Priština a pierdut cel mai mult: deja 

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

centar/vesti/sporazum- 

o-normalizaciji-ekonomskih-odnosa-potpisan-u-

vasingtonu 

https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/sporazum-
https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/sporazum-
https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/sporazum-o-normalizaciji-ekonomskih-odnosa-potpisan-u-vasingtonu
https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/sporazum-o-normalizaciji-ekonomskih-odnosa-potpisan-u-vasingtonu
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celebrul „punct 10‖ a fost retras din cele două acorduri dar şi din discursul 

politicienilor; în perspectivă va trebui să împartă cumva beneficiile în urma 

exploatării lacului Gazivode/Ujmani; va trebui să respecte libertăților religioase și 

proprietăților Bisericii Ortodoxe Sârbe din Kosovo. Nu în ultimul rând, Kosovo s-

ar putea confrunta cu critici dure din partea unor state musulmane după ce va 

recunoaşte Statul Israel, va stabili relații diplomatice cu acesta şi va muta 

ambasada la Ierusalim. Mai mult, în ultima parte a lunii septembrie 2020 s-au 

acutizat în Kosovo tensiunile legate de Curtea specială pentru UÇK, iar câțiva 

suspecți au fost trimiși deja la Haga (președintele principalei organizații de 

veterani ai UÇK, Hysni Gucati, și adjunctul acestuia, Nasim Haradinaj). În luna 

octombrie a.c. urmează să expire şi termenul pentru confirmarea sau respingerea 

mai multor rechizitorii (între care a celor care i-ar putea inculpa pe actualul 

președinte al Kosovo, H. Thaçi, sau pe președintele Partidului Democrat din 

Kosovo, Kadri Veseli). 

 Principala problemă a acestui acord este implementarea lui. De exemplu, 

nu sunt informații că Serbia și-ar fi deschis până la 20.09.2020 birourile promise 

la Ierusalim. De asemenea, pare că au fost încălcate şi prevederile privind 

moratoriul de un an privind activitățile de lobby ale celor două părți. Întâlnirea 

ambasadorului palestinian la Belgrad cu președintele A. Vučiš, pentru a discuta pe 

marginea unor prevederi ale Acordurilor de la Casa Albă, a fost interpretată de 

către Priština drept o încălcare flagrantă a moratoriului. La rândul său, Belgradul a 

făcut cunoscut (prin vocea ministrului de externe, Ivica Dačiš), că la 08.09.2020, 

ministrul de externe al Kosovo a transmis o scrisoare omologului din Bosnia şi 

Herțegovina (BH), în care solicita ca aceasta să recunoască independența Kosovo. 

Solicitarea oficialului kosovar pleacă tocmai de la o prevedere a Acordului semnat 

de Priština la Casa Albă referitoare la recunoaşterea reciprocă dintre Israel și 

Kosovo. 

 Abordarea americană a procesului de reconciliere este una pragmatică şi 

poate fi utilă până la un punct, la fel cum s-a întâmplat și cu „Acordul de la 

Bruxelles‖ (aprilie 2013), adică până când nu se va pune (din nou) stringent 

problema statutului Kosovo, a recunoaşterii reciproce şi a aderării Kosovo la 

organizațiile internaționale (cu prioritate, la cele legate de ONU). O astfel de 

abordare a fost inițiată și de Germania, prin „Procesul de la Berlin‖, dar 

rezultatele au fost modeste. 

 Ce ar fi nou de această dată? 

 În primul rând, avem de-a face cu angajamentul clar și hotărât al SUA (de 

fapt, al actualei administrații!) de a ajuta părțile să ajungă la un compromis. În 

opinia multor analiști, acordurile au șanse să fie implementate (fie și parțial) doar 

în cazul unui nou mandat al președintelui D. Trump la Casa Albă. Oricum, de la 

instalarea acestuia abordarea americană privind „dosarul kosovar‖ s-a modificat, 

iar Priština nu a mai fost „copilul răsfățat‖ căruia i se îndeplinesc toate dorințele. 

Washingtonul a presat Priština să dea dovadă de spirit de negociere și compromis 

și a fost dispus să asculte pozițiile Serbiei (după cum a afirmat în mai mute 
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rânduri președintele sârb A. Vučiš). În practică, însă, nu a existat o strategie unică 

la Washington privind acest dosar, deoarece viziunii președintelui D. Trump i s-au 

opus opiniile și acțiunile unor funcționari din DoS numiți de către fosta 

administrație, care cereau imperativ Belgradului recunoașterea independenței 

Kosovo. 

 Dovezi în acest sens sunt multe. Washingtonul a fost nemulțumit de 

afectarea imaginii sale în plan internațional în urma refuzului repetat al Prištinei 

de a revoca total și de îndată suprataxele impuse importurilor de mărfuri din 

Serbia (Centrală) și din BH. A fost nevoie să fie răsturnat un guvern pro-

democrație (condus de A. Kurti) la mai puțin de două luni de la instalare (03.02-

26.03.2020) şi de impunerea de către Washington a câtorva sancțiuni neoficiale 

Prištinei (politice, diplomatice, economice și în domeniul apărării) pentru a 

amenda întrucâtva poziţia conducerii de la Priština. Refuzul constant al 

premierilor Kosovo (mai întâi, al lui Ramush Haradinaj, iar apoi al lui A. Kurti) 

de a anula taxele, în pofida solicitărilor autorităților de la Washington și 

Bruxelles, s-a datorat, cel mai probabil, sprijinului pentru o astfel de politică din 

partea funcționarilor DoS menționați anterior, ca și sprijinului unor cercuri din 

câteva capitale „mai importante‖ ale UE. 

 Între aspectele pozitive ale acordurilor, pentru ambele părți, menționăm 

construcția „Autostrăzii Păcii‖, reluarea legăturii feroviare dintre Belgrad și 

Priština, posibilitatea continuării acesteia până în Albania, probabil, până la portul 

Durrës. Aceste proiecte ar stimula activitatea economică în ansamblu, ca și 

schimburile comerciale (cu condiția să nu fie instituite bariere necomerciale). 

Salutară este în acest sens disponibilitatea părții americane de a finanța astfel de 

proiecte, ca și prezența DFC în regiune, inclusiv prin acordarea de credite pentru 

întreprinderile mici și mijlocii din Serbia Centrală și Kosovo. Succesul acestor 

proiecte ar atrage noi proiecte și ar avea ca efect deschiderea de noi locuri de 

muncă și progresul economic atât al celor două părți, cât și al regiunii. 

 Ar fi pozitiv dacă s-ar aplica cu bună credință „Acordul privind 

recunoașterea diplomelor și a certificatelor‖ (mulți etnici albanezi din Serbia 

Centrală care studiază și obțin diplome la universitatea din Kosovo, controlată de 

Priština, au dificultăți în echivalarea acestora, implicit și în găsirea unui loc de 

muncă adecvat studiilor). Un mare succes ar fi și soluționarea problemei 

persoanelor dispărute (eventual, prin accesul real la arhivele ambelor părți). În 

acest plan, ar fi oportună condamnarea celor vinovați de crime de război, din 

ambele părți. Problema este, însă, una delicată. Societatea sârbă nu acceptă că 

până acum cele mai multe condamnări au fost în rândul politicienilor și 

responsabililor sârbi din forțele de securitate. Pe de altă parte, albanezii (din 

Kosovo și din regiune) resping ideea că lupta UÇK împotriva Belgradului a inclus 

și comiterea de crime de război. 

 Aderarea Kosovo la inițiativa „Mini-Schengen‖ ar fi benefică pentru 

întreaga regiune, dar pe moment aduce prejudicii Prištinei, care pare că a suferit 

astfel o înfrângere. În realitate, în afară de economia statelor implicate, inițiativa 
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ar putea ajuta şi statele din regiune candidate la aderare în UE. Dar în condiţiile în 

care nu vor apare peste noapte bariere necomerciale. 

 O altă necunoscută este şi cea referitoare la efectul prevederilor legate de 

Israel. Apreciem că este puțin probabil ca Belgradul să își mute ambasada la 

Ierusalim dacă nu se vor înregistra progrese reale în implementarea acordurilor 

deşi în documentul semnat de A. Vučiš scrie că Serba va deschide un oficiu 

comercial și oficii de stat la Ierusalim, la 20.09.2020, și își va muta ambasada la 

Ierusalim, până în iunie 2021.  

 De cealaltă parte, promisiunea Prištinei de a recunoaște Israelul și de a 

stabili relații diplomatice cu acesta deja a provocat tensiuni cu o serie de parteneri 

externi din rândul statelor musulmane, unul dintre acestea fiind Turcia. De altfel, 

președintele H. Thaçi a efectuat o vizită urgentă la Istanbul (20 septembrie a.c.), 

unde a discutat pe această temă cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan. 

 Pe acest fond, o serie de analiști politici consideră că Israelul, la rândul 

său, face o mare greșeală recunoscând independența Kosovo, deoarece frecvent 

Kosovo a fost comparat cu Palestina. 

 În luna septembrie a.c. membrii boșniac și croat ai Președinției BH, Šefik 

Dţaferoviš și Ţeljko Komšiš, au votat în favoarea recunoașterii de către BH a 

independenței Kosovo. Ca urmare a opoziției membrului sârb al Preşedinţiei BH, 

Milorad Dodik, hotărârea nu a putut fi adoptată și acum urmează unei serii de 

proceduri parlamentare și juridice. Această situație are darul de a reactualiza 

problema unei eventuale independențe a Republicii Srpska din BH. 

 Nu în ultimul rând, se poate afirma că acordurile de la Casa Albă au 

reînviat și o oarecare „rivalitate‖ între SUA și partenerii săi europeni, dovadă fiind 

reuniunea de la Bruxelles a delegațiilor de la Belgrad și Priština (de la 

07.09.2020), unde UE s-a erijat în postura de lider al dialogul politic, dar din nou 

doar pe hârtie. În realitate, UE nu se bucură de autoritate în Kosovo, iar imaginea 

sa în Kosovo poate doar să se deterioreze, în lumina rolului EULEX în 

investigarea și judecarea foștilor luptători ai UÇK suspectați de comiterea de 

crime de război. O dovadă clară a incapacității UE de a influența Priština este 

amânarea reuniunii la nivel înalt, programată pentru 28.09.2020, ca urmare a 

refuzului ferm al Prištinei de a discuta despre înființarea ZSO. Este posibil, însă, 

ca și de această dată Priština să beneficieze de sprijinul unor cercuri politice sau 

chiar al unor capitale din UE, care se tem că ZSO ar putea deveni ceea ce este R. 

Srpska în BH. 

 Belgradul a reușit modificarea prevederii legate de tehnologia 5G, în 

sensul eliminării menționării Chinei ca furnizor al unei tehnologii nesigure. În 

pofida Acordului de la Casa Albă, cel mai probabil, Serbia va continua toate 

parteneriatele cu China, de la cel „strategic‖, la parteneriatele pe domenii, cu 

accent pe infrastructură, apărare (dezvoltarea de drone, achiziția de sisteme de 

rachete de apărare antiaeriană) și tehnologii inovative (parcul tehnologic de la 

Belgrad, digitalizarea arhivelor, digitalizarea unor orașe, începând cu Belgradul, 

dezvoltarea unui sistem de comunicaţii 5G). 
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 Moscova este, poate, partea cea mai nemulțumită de Acordurile de la Casa 

Albă, deoarece se vede pusă în plan secund, inițiativa politică şi economică 

aparţinând Washingtonului. Pentru atenuarea acestei percepții, președintele A. 

Vučiš a discutat la telefon (10 septembrie a.c.) cu președintele Vladimir Putin, 

atât privind rezultatele întâlnirilor de la Washington și Bruxelles, cât și pentru 

aplanarea incidentului diplomatic în care a fost implicat purtătorul de cuvânt al 

ministerului rus de externe, Maria Zaharova, care a condamnat poziția de 

obediență a președintelui sârb la întâlnirea cu președintele american (situația fiind 

comparată cu un „interogatoriu‖ la care a fost supus președintele sârb, ca în 

faimoasa scenă cu actrița Sharon Stone din filmul „Instinct primar‖). 

 

 În loc de concluzii 

 Indubitabil, acordurile de la Casa Albă sunt un mare succes diplomatic al 

Washingtonului și al președintelui D. Trump personal
2
. Merită subliniat și că 

partea sârbă își dorește victoria lui 

D. Trump pentru un nou mandat 

prezidenţial. Există chiar o inițiativă 

ca Lacul Gazivode/Ujmani să fie 

redenumit „Lacul Trump‖. 

 Belgradul este (și are motive 

să fie) mai mulțumit decât Priština 

după semnarea Acordurilor de la 

Casa Albă: nu s-a discutat despre 

recunoașterea independenței 

Kosovo; delegația sârbă a fost 

primită în Biroul Oval și a avut loc o 

întâlnire între președinții sârb și 

american, șeful delegației kosovare 

nebeneficiind de o astfel de onoare. La rândul său, Priština mizează și 

promovează teza că SUA nu pot gira un acord care ar aduce prejudicii „statului 

kosovar‖, cu scopul de a tempera nemulțumirea unei părți a populației albaneze 

din Kosovo. 

 Alături de Serbia, președintele A. Vučiš, a repurtat o victorie personală și 

și-a consolidat prestigiul, ceea ce va îngreuna șansele opoziției pentru schimbarea 

puterii. În plus, aceasta se întâmplă după ce partidul condus de președintele A. 

Vučiš și-a asigurat o majoritate confortabilă în parlamentul rezultat în urma 

alegerilor din această vară. 

 Oponenți ai acordurilor se regăsesc atât în SUA, cât și în Serbia, Kosovo și 

diverse capitale europene, astfel că sunt posibile încercări de subminare a 

                                                           
2
 De altfel, acesta a făcut referire la acest acord în discursul său electoral la reuniunea 

republicanilor de la Middletown, Pennsylvannia, la 27.09.2020. Acesta a lăudat acordurile, care 

astfel „au salvat multe vieți‖ și a afirmat că după semnare toți se îmbrățișau... 

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

centar/vesti/sporazum- 

o-normalizaciji-ekonomskih-odnosa-potpisan-u-

vasingtonu 

https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/sporazum-
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https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/sporazum-o-normalizaciji-ekonomskih-odnosa-potpisan-u-vasingtonu
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implementării acestora. Fostul premier A. Kurti consideră prevederea legată de 

aderarea Kosovo la „Mini-Schengen‖ drept o mare capitulare și ca o aderare a 

Albaniei și Kosovo la cea de-a patra Iugoslavie. 

 În dosarul israelian, Belgradul și Priština au fost nevoite să accepte 

pachetul american. Deciziile legate de mutarea ambasadelor Serbiei şi respectiv a 

Kosovo, la Ierusalim ar putea greva relațiile cu UE (ambele părți având ca 

obiectiv prioritar de politică externă integrarea în UE, ceea ce implică și 

armonizarea pozițiilor în dosarele de politică externă cu cele ale Uniunii). 

Belgradul era, oricum, nemulțumit de dezvoltarea relațiilor Israelului cu Croația, 

iar eventuala recunoaștere de către Israel a independenței Kosovo poate afecta 

semnificativ relațiile bilaterale dintre Serbia și Israel, în pofida optimismului 

declarat al noului ambasador israelian la Belgrad. 

 În pofida unor speculații din mass-media internațională, Madridul și 

Bucureștiul au reiterat că nu își modifică poziția privind (ne)recunoașterea 

independenței Kosovo. Nici Bratislava nu a anunțat vreo modificare a poziției 

sale. Pe fondul ultimelor evoluții politice în UE se speculează că Atena ar putea 

înlocui Zagrebul și Ljubljana în efortul de a apropia statele din Balcanii de Vest 

de UE. În aceste condiţii Grecia va trebui să recunoască independența Kosovo. 

Probabil aceste speculaţii au la bază implicarea statului elen în proiectele pe care 

le va susține DFC în regiune. 

 Generoase pe hârtie, propunerile de normalizare economică pot avea un 

rol pozitiv și pentru o normalizare politică doar dacă sunt transpuse în practică și 

aceasta se desfăşoară într-un ritm care să permită populaţiei să vadă avantajele 

concrete ale implementării lor. Atât populaţia cât şi politicienii din Serbia şi 

Kosovo trebuie să realizeze că este posibilă colaborarea bilaterală, că proiectele 

avute în vedere au efecte benefice în domeniul dezvoltării economice şi creşterii 

nivelului de trai a populaţiei. De altfel, aceasta și este menirea acordurilor: să 

creeze condițiile pentru o a doua etapă, de „normalizare politică‖. 

 Este oportun să subliniem că nu s-a abordat deloc vreo propunere de 

schimb de teritorii sau de modificare a granițelor și s-a renunțat rapid la „punctul 

10‖, tocmai pentru a oferi o șansă normalizării economice. 

 Apreciem că acordul de normalizare economică între Belgrad și Priština 

este un pas în direcția bună a reconcilierii între părți, dar acesta trebuie dublat de 

„reconcilierea istorică‖, iar aspectele politice total antagonice, precum 

recunoașterea reciprocă, să fie lăsate pentru mai târziu, după ce primele două 

etape își vor fi făcut efectul. Probabil, cheia de boltă a acestei construcţii politice 

este implementarea deplină a statului de drept, mai ales în Kosovo, unde 

minoritățile să nu fie „cetățeni de rangul doi‖ și unde să fie respectate dreptul la 

viață, la proprietate, de exprimare și de mișcare. 

 

 

 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL V/nUMĂRUL 10 • NOIEMBRIE 2020 

ADMRR „aL.I. CUZa”  47 

 

 
MAREA PARTIDĂ DE ȘAH DIN REGIUNEA ASIA PACIFIC 

MAT SAU REMIZĂ? 

 

Col. (r) Antonio MARINESCU 

 

Încă de când președintele american Barack 

Obama a anunțat bine cunoscuta direcție de politică 

externă a SUA de reorientare către Asia Pacific – 

„Pacific Shift― – toți analiștii politici și militari 

prevedeau posibilitatea ca Statele Unite și China să se 

afle în război în următorul deceniu. În aceste cercuri de 

erudiți ai predicțiilor politice, acest lucru apare la fel de 

puțin probabil pe cât ar fi de neînțelept. Însă, acest 

anunț a declanșat trezirea marelui dragon comunist. 

Beijingul a realizat că această politică a SUA va fi 

principala amenințare la adresa ambițiilor sale de a 

deveni lider regional și, mai a târziu, lider mondial. 

Totuși, după 100 de ani, Primul Război Mondial încă oferă o amintire 

îngrijorătoare a capacității omului de distrugere pentru a obține dominația. În 

1914, puțini își puteau imagina sacrificiul cotat pe o scară a cărui exegeză cerea o 

nouă categorie: războiul mondial. Când războiul s-a încheiat patru ani mai târziu, 

Europa a rămas în ruine: Kaiserul a dispărut, Imperiul Austro-Ungar s-a dizolvat, 

țarul rus a fost răsturnat de bolșevici, Franța a sângerat pe durata unei lungi 

perioade, iar Anglia și-a pierdut generații de tineri și resurse inimaginabile. 

Mileniul în care Europa fusese centrul politic al lumii se încheia devastator. 

Întrebarea definitorie cu privire la ordinea globală pentru această generație 

este dacă Statele Unite și China pot scăpa de așa numita Capcană a lui Tucidide. 

Metafora istoricului grec ne amintește de pericolele asociate atunci când o putere 

în creștere rivalizează cu o putere conducătoare (dominantă) – așa cum Atena a 

provocat Sparta în Grecia antică sau așa cum a făcut Germania cu Marea Britanie 

acum un secol. Cele mai multe astfel de competiții s-au încheiat prost, de cele mai 

multe ori pentru ambele națiuni. Din perspectivă statistică, în 12 din 16 situații 

conflictuale din ultimii 500 de ani, rezultatul a fost războiul. Când părțile au evitat 

războiul, au fost necesare ajustări uriașe și dureroase în atitudini și acțiuni, nu 

doar din partea provocatorului, ci și a celui contestat. 

Pe baza traiectoriei actuale, războiul dintre Statele Unite și China în 

deceniile următoare nu este doar posibil, ci este mult mai probabil decât este 

recunoscut în acest moment. Mai mult, actualele subestimări și neînțelegeri ale 

pericolelor inerente din relația SUA cu China contribuie în mare măsură la aceste 

pericole. Un risc asociat cu Capcana lui Tucidide este acela că rivalitatea ca de 

obicei – nu doar un eveniment neașteptat, extraordinar – poate declanșa conflicte 

pe scară largă. Când o putere în creștere amenință să înlocuiască o putere de la 
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guvernarea mondială, crizele standard care altfel ar fi cuprinse, precum asasinarea 

unui arhiduce în 1914 (sau ciocnirea a două nave militare, una chineză și una 

americană, în Marea Chinei de Sud, în prezent), pot iniția o cascadă de reacții 

care, la rândul lor, pot produce rezultate pe care niciuna dintre părți nu le-ar fi ales 

în alte condiții. 

Chiar însuși președintele chinez Xi Jinping, în timpul unei vizite la Seattle, 

în septembrie 2015, a spus: „Nu există așa-numita Capcană a lui Tucidide în 

lume. Dar, în cazul în care țările majore comit din nou greșelile de natură 

strategică, ar putea crea astfel de capcane pentru ei înșiși.― 

Ceea ce Xi Jinping numește „Visul Chinei― („Zhonguo Meng―) exprimă 

cele mai profunde aspirații ale sutelor de milioane de chinezi, care doresc să fie nu 

numai bogați, ci și puternici. La baza credinței civilizaționale a Chinei se află 

convingerea – sau vanitatea – că aceasta este centrul universului. În narațiunea 

Beijingului, deseori repetată, un secol de slăbiciune chineză a dus la umilință 

națională și la exploatarea de către colonialiștii occidentali și japonezi. În viziunea 

Beijingului, China este acum readusă la locul potrivit, unde puterea sa impune 

recunoașterea și respectarea intereselor centrale ale Chinei. 

De aceea, pretenția 

redobândirii Taiwanului, în 

aceleași condiții cum a fost 

retrocedat Hong Kong-ul, 

acțiunile pentru obținerea unei 

influențe în Marea Chinei de Sud 

și asupra statelor implicate în 

disputele teritoriale pentru 

Insulele Spratley, precum și 

extinderea prezenței în Oceanul 

Indian și Oceania, constituie 

principalele direcții de asumare a 

rolului de lider regional. La acestea se adaugă campania de dezvoltare a influenței 

în Asia Centrală, dar aceasta se supune unei precauții strategice pentru a nu intra 

în conflict cu interesele Rusiei, singurul aliat conjunctural din prezent. 

Dintre acestea cea mai importantă rămâne influența în Marea Chinei de 

Sud, datorită complexității dar și a beneficiilor politice și economice pe care le 

asigură căile de comunicații maritime, vitale pentru toate statele din regiunea 

Asiei de Sud-Est. Xi Jinping și PCC sunt în curs de a încerca să exercite controlul 

asupra întregii revendicări teritoriale care acoperă marea majoritate a suprafeței 

Mării Chinei de Sud și să transforme Asia de Sud-Est într-un sistem al 

demersurilor sale. 

Ca o consecință a ambiției Chinei de a deveni lider regional, dar și a 

temerii față de forțele care i se pot opune, Beijingul se angajează într-un asalt pe 

termen lung asupra ordinii dominante în regiunea Asia-Pacific impuse de la 

sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial de SUA. Instrumentele puterii 
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chineze folosite pentru a-și atinge scopurile sunt de natură diplomatică, 

informațională, militară, economică și psihologică.  

Statele reclamante locale, Filipine, Vietnam, Malaezia și Brunei, se simt 

amenințate iar presiunea exercitată de Beijing pune în pericol autonomia 

strategică a fiecărei țări din Asia de Sud - Est. Ministrul Apărării din Singapore, 

Ng Eng, a caracterizat dilema cu care se confruntă statele mai mici din regiune 

după cum urmează: „Cu cât SUA și China se dezangajează, cu atât va fi mai greu 

pentru toate țările să-şi mențină o poziție independentă şi neutră―. Ng consideră că 

ambele puteri globale trebuie să facă compromisuri, altfel statele mici vor fi 

victime colaterale în cazul unei confruntări militare. Dar, din punctul de vedere al 

Statelor Unite, comportamentul Chinei nu este nici acceptabil, și nici de neoprit. 

La fel China consideră poziția SUA ca o amenințare la adresa suveranității 

statelor din regiune, dar mai ales la adresa sa. Pentru a păstra suveranitatea 

statelor maritime învecinate, cea mai mare parte a lor speră că o confruntare a 

celor două mari puteri nu va avea loc. Statele Unite își asumă obligația de a juca 

un rol principal în păstrarea unei ordini libere și deschise, pe când China promite 

prosperitate regională, pluralism politic și promovarea intereselor economice pe 

baza câștigului ambelor părți („win-win economic policy―). Pentru a face acest 

lucru, este însă crucial să înțelegem modelul comportamentului Beijingului, dar și 

al Washingtonului, ambele amenințând să submineze această ordine. 

China este prinsă în 

jocul de șah pe tabla 

Pacificului în care SUA are 

ca piese principale Japonia 

și Coreea de Sud pe post de 

nebun și cal, iar Australia în 

rolul de regină. Este posibil 

ca India să preia rolul de 

tură, fiind singurul stat din 

Asia care poate ține China în 

șah pe termen lung. Restul 

statelor prietene cu SUA 

sunt pionii speriați de 

momentul când vor fi sacrificați. Întrebările primordiale rămân dacă și când cele 

două mari puteri vor fi dispuse să recurgă la ultima soluție, războiul. 

Fiind conștientă de pericolul unei confruntări violente cu SUA, China 

preferă să adopte o strategie complexă în regiunea Mării Chinei de Est și de Sud 

și, extins, în regiunea Asia Pacific pentru a câștiga competiția fără a se angaja 

militar. Această strategie este dezvoltată pe trei paliere independente la prima 

vedere, însă, după o analiză mai profundă acestea devin interdependente. 

Prima strategie a Chinei este realizarea zonei anti-acces sau capacitatea de 

interzicere a accesului în zona de proximitate a teritoriului său național („anti-

access/area denial― – A2/AD) cu ajutorul sistemelor de rachete de precizie Dong 
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Feng (17, 21, 26) de tip sol-navă. DF-26 ar avea o autonomie de 2.500 de 

kilometri, suficient de lungă pentru a lovi instalațiile militare americane din 

Guam. Rachetele chinezești coboară vertical din stratosferă, iar apărarea navelor 

americane nu este concepută pentru a contracara acest tip de atac. La acest sistem 

de lovire la distanță se alătură un număr mare de avioane de vânătoare de a patra 

generație, sisteme avansate C4ISR, submarine moderne de atac, capabilități de 

război electronic și sisteme de rachete antiaeriene care permit PLA să pună în 

mare dificultate forțele expediționare americane și aliate, împiedicându-le să 

funcționeze eficient pe mare sau în aer departe de teritoriul chinez. 

Acest arsenal în creștere de rachete de înaltă precizie cu rază lungă de 

acțiune reprezintă o amenințare majoră pentru aproape toate bazele americane, 

aliate și partenere, pistele de aterizare, porturile și instalațiile militare din Pacificul 

de Vest, întrucât aceste facilități ar putea deveni inutile în urma loviturilor de 

precizie chiar din primele ore ale unui conflict. Astfel, amenințarea chineză cu 

rachete pune presiune pe capacitatea Americii de a-și opera liber forțele din 

bazele sale încă dinaintea oricărei confruntări de contact. 

Scopul primordial este ca Beijingul să facă imposibilă orice încercare a 

SUA de a se apropia suficient de mult pentru a-și folosi forțele net superioare pe 

teritoriul Chinei sau să acorde sprijin militar Taiwanului. China este conștientă de 

lipsa de pregătire a propriilor trupe, iar dacă ar fi să facem un raport de forțe 

foarte sumar, ar reieși următoarele: Armata de Eliberare a Poporului (AEP) are 

trupele terestre slab echipate, cheltuind doar 1.500 de dolari pentru echiparea unui 

infanterist, în comparație cu 18.000 de dolari cheltuiți de SUA pentru un soldat 

american; tancurile chinezești sunt mediocre și este puțin probabil să reziste unei 

confruntări cu vehiculele americane sau rusești de producție recentă; forța aeriană 

a AEP nu are nicio aeronavă dedicată atacului la sol comparabilă cu avionul 

american A-10 Warthog sau cu cel rusesc SU-25; are între 7.000 și 15.000 de 

militari în cadrul forțelor speciale, față de aproximativ 66.000 în cazul forțelor 

expediționare ale SUA. 

A doua strategie este desfășurarea de operațiuni din zona gri (greu de 

demonstrat, la limita dintre legal și ilegal în tratatele internaționale privind 

navigația în apele internaționale, construirea de aerodromuri, insule artificiale, 

etc.) în Marea Chinei de Est și de Sud. Acestea sunt văzute ca fiind deosebit de 

utile deoarece evită conflictul cu puterea militară predominantă, Statele Unite, 

consolidând în același timp percepția că Beijingul respectă legea și că nu ar fi un 

stat rebel față de legislația maritimă internațională. Cu alte cuvinte, recurgând la 

constrângerea maritimă și nu la un conflict evident, prin angajarea altor forțe 

decât cele militare (paza de coastă, autoritatea pescuitului, etc.) și prin utilizarea 

echipamentelor de dragare pentru a crea avanposturi insulare de tip recif, 

operațiunile maritime ale Beijingului din zona gri urmăresc afirmarea treptată a 

unei hegemonii coercitive asupra întregii regiuni, incluzând în principal mările 

estului și sudului Chinei. 
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 Utilizarea navelor din forțele paramilitare chineze, conferă putere în 

revendicările și jurisdicția chineză asupra teritoriului, apelor și resurselor, fără a 

utiliza în mod explicit nave de război. În acest scop, Garda de Coastă din China a 

devenit cea mai mare și cea mai puternic înarmată pază de coastă din lume. Faptul 

că Garda de Coastă din China și agențiile de aplicare a legiilor maritime au fost 

consolidate în ultimii ani, integrate în Forțele Maritime ale Armatei Populare 

Chineze (People‘s Armed Forces Maritime Militia – PAFMM) și plasate sub 

comanda militară sugerează că navele paramilitare ale Chinei sunt doar o altă 

nuanță de gri – apărarea militară a suveranității prin alte mijloace. Trebuie luat în 

considerare faptul că Beijingul a creat recent o linie telefonică directă pentru 

Garda de Coastă pentru a raporta, printre altele, utilizarea neautorizată a insulelor 

nelocuite. 

 A treia strategie de câștigare a competiției fără confruntare militară este 

cea politică. China dorește ca simultan să apară în conformitate atât cu prevederile 

Convenţiei Naţiunilor Unite privind Dreptul Mărilor (UNCLOS) și în armonie cu 

normele Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). În realitate, 

Beijingul ignoră dreptul internațional maritim atunci când se potrivește cu 

scopurile sale și a angajat deliberat ASEAN într-un dialog prelungit asupra unui 

Cod de Conduită în Marea Chinei de Sud, care ar putea transpune interesele 

Beijingului și ar putea reduce suveranitatea vecinilor mai mici. Această strategie 

se concentrează pe acordarea de ajutoare economice și financiare (în investiții pe 

termen lung) pentru state ca Indonezia, Filipine, Vietnam, Malaezia sub forma 

unor instrumente geostrategice, cum ar fi „O centură, un drum― (Yidai Yilu – One 

Belt, One Road), în parte pentru că oferă o disponibilitate suplimentară, dincolo 

de simpla politică comercială de investiții și dezvoltare. 

 Pârghia economică și controlul spațiului maritim regional converg atunci 

când vine vorba de ofertele private ale Beijingului către statele reclamante pentru 

proiecte de dezvoltare în parteneriat în domeniul energiei, a extragerii de minerale 

din fundul mării sau exploatării resurselor de pescuit din Marea Chinei de Sud. 

Zonele afectate includ în interiorul zonelor economice exclusive (ZEE) din 

Filipine, Vietnam, Malaezia și Brunei. Poate că cea mai insolentă ofertă a fost 

făcută președintelui filipinez Duterte: deși a fost interzisă partajarea resurselor în 

interiorul ZEE în temeiul constituției filipineze, Duterte a fost rugat de către 

chinezi să accepte un acord de dezvoltare comună în condiții favorabile, în 

schimbul renunțării la hotărârea tribunalului arbitral din 2016. Cu alte cuvinte, 

China, la schimb pentru favorizarea propunerii chineze, ar oferi Filipinelor 

stimulente economice pentru plasarea regulilor propuse de China peste cele ale 

statului de drept.  

 Deși schimburile economice dintre statele ASEAN și China au crescut 

semnificativ, la sfârșitul anului 2018, nouă din cei 10 membri ASEAN au 

considerat China drept puterea economică și strategică dominantă din regiune. Cu 

toate acestea, deși China pare că acordă o atenție deosebită problemelor 

economice, aceasta continuă să combine politica economică cu alte instrumente 
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ale puterii de stat. Puterea militară este esențială pentru protejarea poziției 

regionale aflate în ascensiune și există puține îndoieli că Beijingul ar dori să 

obțină supremația militară și în jurul Mării Chinei de Sud. În contrapartidă, 

Washingtonul se concentrează pe puterea militară din motive istorice și în scopuri 

securitare globale, iar țările din Asia de Sud-Est sunt profund îngrijorate de 

gândul că ar putea deveni un câmp de luptă pentru un conflict militar de 

dimensiuni majore. 

O altă direcție a strategiei politice este dominația informațională cu 

ajutorul căreia încearcă să influențeze opinia publică națională și internațională, 

dar mai mult să coopteze liderii regionali. Capacitățile C4ISR, controlul fluxurilor 

de date din spațiul cibernetic îi pot conferi Chinei o superioritate informațională 

regională cu ajutorul căreia să poată atrage de partea sa liderii statelor din Asia de 

Sud-Est și, extins, din Oceania și Oceanul Indian. 

Tacticile Chinei în materie de legiferare se manifestă în abordările sale cu 

privire la disputele legale și la consolidarea instituțiilor ASEAN, fie în ceea ce 

privește comerțul și dezvoltarea, fie Codul de Conduită din Marea Chinei de Sud 

și normele regionale. În timpul disputelor, guvernul chinez folosește argumente 

legale și pseudo-legale pentru a-și legitima acțiunile, pentru a ridica îndoieli cu 

privire la hotărârile nefavorabile și pentru a oferi un pretext statelor care aleg să se 

alăture Chinei sau să rămână neutre. 

 Aceste tactici amestecă adesea argumente juridice autentice cu argumente 

extra-legale. De exemplu, atunci când a aderat la UNCLOS, China a adăugat o 

declarație care se referea la revendicările sale insulare ca „arhipelaguri și insule―. 

După intrarea în vigoare a UNCLOS, China a adoptat o lege internă privind 

Marea Teritorială și Zona Adiacentă prin care revendică linii de demarcare drepte 

în jurul unuia dintre grupurile insulare, Insulele Paracel. UNCLOS permite aceste 

linii de demarcare drepte în jurul statelor arhipelag, nu în jurul unui arhipelag care 

aparține unui stat continental. UNCLOS definește un stat arhipelag ca „un stat 

constituit în întregime din unul sau mai 

multe arhipelaguri și poate include alte 

insule―. China nu este constituită în 

întregime din insule. Insulele Paracel 

nu formează un stat suveran, drept 

urmare UNCLOS nu permite Chinei să 

declare linii de demarcare drepte în 

jurul acestora. China a procedat similar 

și în disputa cu Filipine folosind ca 

argumente terminologia UNCLOS dar 

neacceptând și definițiile acesteia, 

reușind astfel să asigure pretențiilor sale masca legitimității. Aceste argumente nu 

sunt destinate doar instanțelor internaționale, ci vizează și opinia publică, statele 

reclamante și statele terțe. Pe lângă problema liniei de demarcare drepte, China 
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afirmă revendicări „istorice― (ape, drepturi, teritorii), oferind astfel concepte de 

suveranitate care sunt în contradicție cu dreptul internațional contemporan. 

 O altă dimensiune a abordării legale a Chinei este efortul său de a codifica 

tratatele care stabilesc instituții și acorduri alternative referitoare la comerț, ajutor 

pentru dezvoltare și conduită maritimă care favorizează interesele Chinei. Aceste 

eforturi sunt menite să ajute China să schimbe elementele pachetului de reguli 

existente pentru a servi mai bine intereselor Beijingului. Noile instituții și acorduri 

servesc, de asemenea, pentru a promova ideea conform căreia China susține un 

sistem bazat pe reguli, pentru a consolida percepția că Beijingul este un lider 

emergent al ordinii bazate pe reguli și pentru a compensa criticile privind 

încălcarea continuă a altor acorduri internaționale, cum ar fi UNCLOS și regulile 

Organizației Mondiale a Comerțului. În acest sens, instituțiile și acordurile 

conduse de China contribuie, de asemenea, la campania sa politică. 

În Oceania, China a aplicat tactici similare și a înregistrat progrese 

semnificative prin comerț, dezvoltarea infrastructurii și diplomație ca parte a 

procesului de erodare a influenței Statelor Unite și a partenerilor săi regionali 

cheie, Australia și Noua Zeelandă. Cu toate acestea, guvernele din Insulele 

Pacificului au refuzat să cadă în capcana logicii polarizante a acestei atenții 

sporite din partea Chinei. Liderii mai sinceri au declarat că salută interesul Chinei 

și vor continua să construiască legături cu Beijingul, însă vor menține în același 

timp relații strânse cu Canberra, Wellington și Washington. Unii lideri au văzut în 

această competiție o oportunitate de a se asigura că Pacificul nu mai este un 

destinatar pasiv al proiectelor strategice ale marilor puteri regionale și mondiale, 

ci este un participant activ în cadrul arhitecturii de securitate a regiunii. 

 Până acum am prezentat tacticile unui singur jucător pe tabla de șah a 

regiunii Asia-Pacific care dorește să conteste statutul actual al adversarului. Nu ne 

rămâne decât să analizăm și pe jucătorul care deține deja titlul de lider mondial și 

care, imediat după învingerea Japoniei și câștigarea celui de-Al Doilea Război 

Mondial și-a adjudecat regiunea Asia-Pacific fără a primi nicio contestație, nici 

chiar din partea Rusiei. În prezent SUA dorește să mențină acest status-quo și să 

alieze statele din Asia de Sud-Est, Oceania, Australia și India pentru a configura 

un răspuns multidimensional adresat ambițiilor Chinei de a deveni lider regional 

și apoi mondial. Un eșec al acestui demers de a forma o coaliție regională 

puternică poate amenința autonomia strategică a actorilor regionali și submina 

interesul național al SUA. Mai mult, o abordare violentă din partea SUA pentru 

contracararea acțiunilor Chinei nu va reuși să câștige dorința statelor din Asia de 

Sud-Est pentru încheierea de alianțe cu Washingtonul – acestea se tem că 

teritoriile lor vor deveni teatrul confruntării celor două mari puteri. În schimb, o 

alternativă complexă necesită contribuții ale mai multor aliați și parteneri, cu 

adaptarea atât a instituțiilor naționale, regionale și internaționale, cât și a 

mentalităților conducătorilor. SUA nu-și dorește războiul în urma căruia vor fi 

mai multe distrugeri decât câștiguri. Formarea unei alianțe puternice și adoptarea 

unor măsuri ferme de contracarare a acțiunilor Chinei va asigura premisele 
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obținerii unor succese. Dar să vedem în ce măsură SUA va reuși să formeze 

această alianță. 

 Cel mai important aliat al SUA în regiune, Australia, unde actuala 

dezbatere strategică cu privire la rolul țării ca putere de clasă mijlocie în regiunea 

Indo-Pacific include opțiunea duală între China (ca principal partener economic și 

piață de desfacere a produselor australiene) și SUA (ca principal aliat politic și în 

domeniul securității). Pentru a evita alegerea unei părți în detrimentul celeilalte, 

Australia a adoptat o politică de eschivă care încă nu și-a atins întregul potențial și 

poate fi descrisă în prezent ca fiind „acoperită― (adică nu face suficient pentru a 

reduce incertitudinea cu privire la asumarea riscurilor din viitor). Punctul slab al 

acestei politici de nedefinire a poziționării Australiei este eșecul acesteia de a 

realiza o rețea de cooperare cu puterile regionale. Fără putința de a atrage de 

partea sa mai mulți parteneri, Australia se bazează adesea pe SUA sau acționează 

la nivel bilateral pentru a face față acelorași riscuri cu care multe state regionale 

se confruntă. 

 Politica Australiei cu privire la dilema strategică de alegere a unei tabere 

este un exemplu de similitudine cu politicile statelor din Asia de Sud-Est: toate 

preferă să nu se pronunțe total partinice unui singur competitor și să adopte 

politici de angajare duală pe domenii diferite, economice cu China și politice și de 

securitate cu SUA. Din această politică a Australiei pot decurge două consecințe: 

dacă continuă să-și adopte o alegere binară, probabil că va fi în imposibilitatea de 

a-și gestiona în mod optim riscurile de securitate și riscă să-și piardă fie 

principalul partener economic, fie principalul aliat de securitate și politic; politica 

actuală urmează să se orienteze nu spre alegerea dintre China și SUA, ci spre 

angajarea activă cu alte puteri de nivel mediu – în special India, Indonezia, 

Vietnam, Japonia și Coreea de Sud – pentru a evita scenarii viitoare negative.  

 De exemplu, liderii din Filipine și Vietnam se văd pe ei înșiși ca mergând 

pe o frânghie subțire strategică. Pe de o parte, importanța economică a Chinei, 

apropierea geografică și puterea militară copleșitoare le impun să mențină o 

relație pozitivă cu Beijingul. Cu toate acestea, pretențiile lor de suveranitate în 

Marea Chinei de Sud și obligația față de țara lor de a-și apăra suveranitatea 

națională și integritatea teritorială le cer să se orienteze spre SUA. Această 

dualitate poate crea riscuri majore de securitate care să-i determine să aleagă în 

final cea mai periculoasă parte. 

Până în prezent SUA nu a reușit pe deplin să despartă sau să disocieze 

unele state din Asia de Sud-Est de politica de cooperare strategică cu China în 

unele domenii. Washingtonul este extrem de precaut în relațiile sale cu statele din 

regiunea Asia-Pacific separându-și angajamentul pozitiv cu aceste state de lupta 

sa globală cu Beijingul. Țările din Asia de Sud-Est au nenumărate preocupări 

locale și caută un angajament pozitiv și mai ales bilateral după modelul Australiei. 

Washingtonul se vede nevoit să-și adapteze acordurile astfel încât să ia în 

consideraţie şi interesele partenerilor din Asia de Sud-Est, să recunoască faptul că 
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toate se confruntă cu provocări de guvernanță și să acorde prioritate țărilor cu 

legături mai puternice cu economia și securitatea SUA. 

Un alt aspect important al strategiei Statelor Unite este relația cu India. 

SUA consideră că deschiderea politicilor sale de cooperare către India, principalul 

adversar strategic al Chinei în Asia, poate câștiga un aliat însemnat în încercarea 

sa de a limita sau neutraliza acțiunile Chinei de a deveni lider regional și apoi 

mondial. Înaintea deschiderii dialogului Shangri-La (forum de securitate 

interguvernamental organizat anual cu participarea liderilor politici şi militari din 

28 de state din zona Asia-Pacific), din 2019, Departamentul Apărării al SUA și-a 

lansat Raportul Strategiei din Regiunea Indo-Pacific, care reiterează 

angajamentele SUA față de pacea și prosperitatea pe termen lung a regiunii. Ideea 

de bază a acestei strategii este aprofundarea și extinderea parteneriatelor SUA cu 

prietenii și aliații din regiune, iar principalul stat dintre acești parteneri este India.  

Publicarea raportului coincide cu încheierea alegerilor generale din India 

care l-au readus pe prim-ministrul Narendra Modi în funcție cu o majoritate 

sporită, iar acesta s-a angajat personal să consolideze legăturile cu Statele Unite. 

Raportul Strategiei din Regiunea Indo-Pacific proclamă că „Statele Unite și India 

împărtășesc o perspectivă comună cu privire la regiunea Indo-Pacific―, ceea ce ar 

putea lăsa o perspectivă asupra cooperării bilaterale în vederea realizării unui 

„Indo-Pacific liber și deschis―.  

Cu toate acestea, în prezent, există puncte de tensiune în relaţia dintre 

India și SUA. Decizia administrației Trump de a anula accesul Indiei pe piața 

țărilor în curs de dezvoltare din cadrul Sistemului General de Preferințe este un 

act în mare măsură simbolic care afectează doar 10% din exporturile indiene către 

Statele Unite și impune doar 190 de milioane de dolari în tarife. Cu toate acestea, 

această problemă are potențialul de a distrage atenția oficialilor din ambele 

capitale și de a transforma percepțiile publice în sens negativ cu privire la relația 

bilaterală. Mișcarea administrației americaneeste însoțită de fricțiuni cu privire la 

sancțiunile SUA împotriva Iranului și potențialul de sancțiuni asupra Indiei cu 

privire la propunerea de achiziții de sisteme de apărare antiaeriană S-400 

construite de Rusia. Multe dintre aceste probleme ridică întrebări cu privire la 

capacitatea SUA de a coopera cu India pentru a executa viziunea stipulată în 

Raportul Strategiei din Regiunea Indo-Pacific. 

În primul rând, nu ar trebui să pierdem din vedere faptul că relația dintre 

India și SUA este un parteneriat strategic, care nu este pur și simplu sinonim 

pentru alianță. Spre deosebire de alianțe, care pot necesita răspunsuri obligatorii 

de către părți la evenimente specifice, parteneriatele strategice implică un nivel 

mult mai scăzut de angajament. Mai mult, interesele celor două părți într-o astfel 

de relație se pot suprapune sau pot fi divergente în funcție de problema în cauză. 

Având o aversiune tradițională față de alianțe, India a îmbrățișat poziția 

ambiguității parteneriatelor strategice în diplomația sa contemporană. 

Faptul că relația dintre India și SUA este doar un parteneriat strategic 

înseamnă că limitele sale sunt pline de ambiguitate, ceea ce a dus la așteptări 
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diferite din partea celor două state. O linie majoră de efort a SUA stipulată în 

Raportul Strategiei din Regiunea Indo-Pacific este extinderea interoperabilității cu 

aliați și parteneri pentru a „asigura că structurile noastre din domeniul apărării pot 

colabora eficient pe timpul situațiilor de risc cotidiene, al crizei și al conflictelor―. 

Administraţia americană consideră că, în timp, India va deveni mai înclinată către 

stabilirea unei cooperări militare mai strânse cu SUA. În schimb, New Delhi pare 

să dorească să se consulte și să se coordoneze cu Statele Unite cu privire la 

probleme de apărare de interes comun, dar să funcționeze în paralel mai degrabă, 

decât în comun, obținând beneficiile cooperării și păstrând în același timp 

autonomia strategică. Incertitudinea aceasta din relația cu India demonstrează că 

SUA nu dispune de un aliat cert ci, mai degrabă, a primit doar o promisiune care 

în vremuri de decizii strategice complexe poate fi retrasă. 

 În final putem concluziona că nici SUA, nici China nu-și doresc un război 

pentru a decide care putere se va ridica deasupra celeilalte. Este cert că ambele 

puteri adoptă politici de confruntare altele decât războiul, non-violente, atacuri, 

poziții defensive, contraatacuri, exact ca un joc de șah pe marea tablă care acoperă 

jumătate din planetă: Asia, Oceanul Pacific și Oceanul Indian. Această 

confruntare „silențioasă― se poate desfășura pe o perioadă de timp extrem de 

îndelungată, în care vom vedea schimbări dese de scenarii, politici și alianțe. Nu 

consider că evaluarea unor analiști potrivit căreia în prezent se desfăşoară deja un 

război rece între cele două mari puteri. Nu încă. Părțile nu sunt încă definite, 

blocurile strategice de alianțe sunt departe de a se profila pe scena regională, iar 

instrumentele sunt total ambigue. Similitudinile cu Războiul Rece dintre SUA și 

Rusia sunt departe de a fi măcar conturate. Nici China, și nici SUA nu au reușit să 

dezvolte alianțe sau legături stabile cu statele din această parte de lume, rămânând 

ca întreaga strategie de adoptat pentru câștigarea competiției să depindă de 

imaginația, experiența, puterea de înțelegere a modelelor oferite de istorie, de 

tenacitatea și viclenia fiecărui jucător în parte. 
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PENTRU ATACURI CIBERNETICE, OPERAŢII PSIHOLOGICE, 

DIVERSIUNE ŞI DEZINFORMARE 

ALTE MISIUNI SPECIFICE UNITĂŢILOR SPECIALE ALE GRU 

 

Col. (r) Constantin MOISA 

 

 INTRODUCERE 

 Lumea este în schimbare şi se pare că modelul 

istoric al transformărilor va fi urmat şi de această dată 

de cel al confruntărilor violente între marile puteri. 

Deocamdată asistăm la poziţionarea forţelor ce se vor 

confrunta, lupta fiind începută deja la nivelul culegerii 

de informaţii, declaraţiilor, înarmărilor şi acţiunilor 

cibernetice. În acest context de deteriorare globală a 

situaţiei de securitate, analiştii occidentali au atras 

atenţia asupra intensificării acţiunilor serviciilor secrete 

ruseşti, care au devenit mai dinamice. La început, liderii 

europeni au considerat acţiunile Rusiei ca fiind 

necoordonate şi disparate. Aceasta era doar o aparenţă menită să testeze dorinţa şi 

capacitatea ţărilor europene de a riposta la acţiunile periculoase iniţiate de liderii 

de la Moscova. 

 Mai întâi a fost organizată o campanie de destabilizare în Moldova, urmată 

de otrăvirea unui traficant de arme în Bulgaria, iar apoi de sprijinirea unei lovituri 

de stat în Muntenegru (2018). Au urmat încercarea de asasinare în Marea Britanie 

a unui fost spion rus folosind o substanţă toxică neuroparalitică, asasinarea la 

Berlin (23 august 2019) a insurgentului cecen Zelimkhan Khangoshvili, 

asasinarea la Londra a fostului agent KGB Aleksander V. Litvinenko (otrăvit cu 

plutoniu-210, o substanţă radioactivă extrem de toxică), implicarea serviciilor 

secrete ruseşti în alegerile din 2016 din SUA, tentativa de atac cibernetic şi 

piratarea sistemului informatic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor 

Chimice cu sediul la Amsterdam, Olanda, organizarea şi funcţionarea unei tabere 

de antrenament a GRU în Alpii Francezi, implicarea în referendumul pentru 

ieşirea Marii Britanii din UE (BREXIT), sprijinirea mişcării separatiste din 

Catalonia, Spania, imixtiunea în campaniile electorale din Franţa şi Germania 

(2017). Aceste acţiuni au fost confirmate şi documentate de Agenţia de securitate 

cibernetică a guvernului francez, ANSSI, dar şi de serviciile de contraspionaj din 

diferite ţări est-europene. 

 Abia în perioada 2018-2019 liderii UE au acceptat faptul că acţiunile F. 

Ruse nu sunt conjuncturale şi că fac parte dintr-o campanie coordonată şi continuă 

de destabilizare a Europei, executată de unităţi de elită din cadrul sistemului de 

informaţii rus specializate în atacuri cibernetice, operaţii psihologice, diversiune, 
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sabotaje şi asasinate. În anul 2018, un rechizitoriu al Consiliului Special al 

Statelor Unite a identificat un grup de spionaj cibernetic rusesc denumit „Fancy 

Bear‖, ca fiind format din două unităţi ale GRU cunoscute sub numele de Unitatea 

26165 şi Unitatea 74455, posibil susţinute de alte grupuri speciale ale GRU, în 

funcţie de ţinte şi misiuni. Organizarea, modul de lucru, obiectivele, selecţia 

ţintelor lasă puţine dubii în privinţa beneficiarului real: guvernul rus. 

 

 O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA  UNITĂŢILOR GRU CU 

MISIUNI DE ATAC CIBERNETIC 

 Pe 13 iulie 2018, Procuratura Generală a SUA a acuzat 12 cetăţeni ruşi că 

au intervenit în alegerile prezidenţiale ale Statelor Unite ale Americii din 2016 

prin organizarea de atacuri cibernetice în timpul campaniei electorale asupra 

calculatoarelor principalelor personalităţi din Partidul Democrat. 

 Rechizitoriul conţine numele celor acuzaţi, care sunt descrişi drept 

„angajaţi ai GRU‖, numărul unităţilor militare în care se presupune că aceştia 

activau, respectiv unitatea 26165 şi unitatea soră 74455, un raport detaliat al 

metodelor folosite în atacul cibernetic asupra calculatoarelor şi informaţiile pe 

care le-au dobândit prin hacking. 

 

 UNITATEA MILITARĂ (UM) NR. 26165 

 Potrivit rechizitoriului, 9 dintre cei 12 angajaţi ai GRU puşi sub acuzare, 

servesc în UM 26165, sau „GRU 85 Main Special Service Center” cu sediul la 

Komsomolsky Prospekt, nr. 20 din Moscova. 
 Clădirea face parte dintr-un complex al Ministerului Apărării situat pe 

teritoriul fostei cazărmi Khamovnicheskiye, 

construită la începutul secolului al XIX-lea. 

 Complexul de clădiri include şi o filială 

a Academiei militare ruse. 

UM 26165 pare a fi destul de veche fiind 

menţionată încă din vremea URSS.  

 În perioada sovietică, unitatea avea 

misiunea de interceptare, decodare şi analiză 

criptografică a mesajelor. Informaţiile obţinute 

erau folosite de Direcţia a 6-a a GRU, care se 

ocupă de SIGINT şi era cunoscută şi sub denumirea de „Centrul Principal 85 

Serviciul Special al GRU‖.  

 Viktor Borisovici Netyksho este primul nume înscris în rechizitoriul 

american în care se precizează că acesta este comandantul al UM 26165. 

Netyksho, împreună cu alţi 11 ofiţeri de informaţii ruşi, a fost inculpat în procesul 

intentat de justiţia americană. 

 Se pare că unitatea avea şi sarcina de a identifica, selecţiona şi pregăti 

viitorii specialişti ai unităţii. În acest sens conducerea unităţii avea numeroase 

acorduri cu licee de profil din Moscova (primul punct al acordului obligă cele 

 
 Intrarea la unitatea 26165 
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două părţi să „pregătească candidaţi pentru intrarea în Institutul de criptografie, 

comunicaţii şi informatică al Academiei Militare‖). 

 Pe durata operaţiunilor desfăşurate pentru influenţarea alegerilor din SUA 

specialiştii acestei unităţi au furat informaţii referitoare la peste 500.000 de 

alegători americani. Hackerii au folosit o tehnică numită „spear phishing‖ pentru a 

obţine parole şi pentru a avea astfel acces la mail-urile şi reţelele de calculatoare 

ale ţintelor lor. 

 Spear phishing este o formă modernizată de phishing ce presupune 

trimiterea unui e-mail spoof orientat către o persoană ţintă specifică. Ţinta 

identifică e-mailul ca venind de la o persoană cunoscută, astfel încât îl deschide. 

Mesajul pare important şi cere ţintei să deschidă un mesaj ataşat care, odată 

accesat, instalează în secret un virus (malware) sau indică ţintei să acceseze o 

adresă URL specifică unde va fi convinsă să-şi dezvăluie parola. 

 Informaţiile obţinute de echipa UM 26165 erau transferate UM 74455 atât 

pentru a fi exploatate de către analiştii GRU, cât şi pentru iniţierea altor acţiuni 

ofensive. Unele materiale compromiţătoare au fost transmise la Wikileaks care le-

a postat on line. 

 
 Constituţia Rusiei nu permite extrădarea cetăţenilor săi pentru a face 

obiectul proceselor intentate în alte ţări, aşa că este puţin probabil ca vreunul 

dintre aceşti agenţi să fie pedepsiţi. 

 UM 26165 este considerată centrul de elită al hackerilor militari din Rusia. 

 De asemeni, unitatea a fost angajată în multe acţiuni de atac cibernetic 

executate împotriva unor ţinte europene sau americane.  

 Autorităţile olandeze şi britanice cred că unitatea a fost implicată în 

încercările de a pirata investigaţiile privind dopajul sportivilor americani, precum 

şi în doborârea avionului companiei malaeziene pe timpul cursei cu indicativul 

MH17. De asemeni, sunt în desfăşurare investigaţii ce vizează presupuse ingerinţe 
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ruseşti în referendumul pentru Brexit (2016) şi în perioada ulterioară până la 

ieşirea Marii Britanii din UE. 

 În ceea ce privesc acţiunile de atac cibernetic ale Serviciul de informaţii 

externe al F. Ruse (FSB), se crede că acestea sunt şi mai „neortodoxe‖ decât cele 

organizate de GRU. 

 Se pare că FSB este mai prudent şi caută metode noi de a-şi „şterge 

urmele‖. În această categorie intră măsurile de externalizare a hackerilor şi a altor 

grupuri implicate în acţiuni de atac cibernetic. Dacă o acţiune eşuează este mult 

mai comod să fie vina unei companii private specializate decât a guvernului 

fiindcă astfel cel puţin se evită scandalul diplomatic. Oricum, în acest domeniu nu 

sunt ruşii singurii care procedează aşa… 

 

 UNITATEA MILITARĂ (UM) NR. 74455 este considerată ca fiind 

specializată în operaţii de dezinformare, influenţă, propagandă, manipulare etc., 

adică tot ce se circumscrie noţiunii de influenţare psihologică sau război 

informaţional (PSYOPS). 

 Potrivit rechizitoriului american, GRU a efectuat atacurile cibernetice 

împotriva instituţiilor şi conturilor e-mail individuale dintr-o locaţie denumită 

„TURNUL‖ (probabil este vorba de un bloc turn Khimkil, un edificiu cu 21 etaje 

ce găzduieşte un centru de afaceri care este cunoscut sub diverse nume, inclusiv 

Novator, Rota Tower şi Rota).  

 Indicativul unităţii a fost menţionat pentru prima dată în documente 

neclasificate într-un ordin al Ministerului Apărării din 20 martie 2012. Prin acel 

ordin se acorda plata unor bonusuri restante către militari, iar UM 74455 era 

menţionată împreună cu alte două unităţi (99450 şi 29155) ca fiind una din 

beneficiari. 

 Interesant este faptul că UM 99450 a fost creată în aceeaşi perioadă în care 

a fost extins Centrul de forţe pentru operaţii speciale, cu sediul în oraşul Senezh 

din Oblastul Moscovei. Această unitate a fost identificată apoi ca fiind unitatea de 

provenienţă a „micilor oameni verzi‖ care au participat la acţiunile din Crimeea. 

 

 OPERAŢII DE DIVERSIUNE, DEZINFORMARE ŞI ASASINATE 

 UM 29155 funcţionează de cel puţin un deceniu, dar despre existenţa şi 

sarcinile sale s-a aflat recent.  

 Misiunile UM 29155 sunt specifice doctrinei războiului hibrid iar 

expertiza luptătorilor săi constă în pregătirea şi desfăşurarea de asasinate, sabotaje 

şi dezinformare. Sediul unităţii se află în cadrul Centrului 161 pregătire specială 

din estul Moscovei. GRU subordonează operaţional această unitate. 

 În timp ce echipele de hackeri ale GRU acţionează de cele mai multe ori 

din locaţia lor de bază din Moscova şi doar în cazuri speciale din ţările ţintă sau, 

pentru inducere în eroare, din alte ţări, luptătorii UM 29155, dintre care unii sunt 

veterani ai celor mai sângeroase războaie în care a fost implicată recent Rusia, 
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călătoresc în ţările europene unde execută misiunile primite (recunoaştere, 

documentarea ţintelor, asasinate, etc.). 

 Comandantul unităţii este generalul maior 

Andrei V. Averyanov. Acesta a absolvit în anul 

1988 Academia Militară de la Taşkent, din fosta 

Republică Sovietică Uzbekistan. A luptat în ambele 

războaie purtate de Rusia în Cecenia.  

 UM 29155, deşi o forţă de elită, pare să 

funcţioneze cu un buget relativ mic.  

 Recent, unitatea a fost implicată în tentativa 

de lichidare a fostului agent GRU, Serghey Skripal 

(Salisbury, Marea Britanie, martie 2018). Echipa de 

execuţie a folosit o substanţă neurotoxică denumită 

Novichok, introdusă într-o sticlă de parfum cu 

atomizor din care a fost pulverizat pe mânerul uşii de la intrarea casei lui Skripal. 

Ţinta, împreună cu fiica sa, au fost găsiţi în stare gravă, pe o bancă din parcul de 

lângă casă. Au fost spitalizaţi şi în cele din urmă recuperaţi. 

 Filmările din sistemul de securitate zonală al localităţilor din Anglia, au 

permis Poliţiei britanice să urmărească pe cei doi bărbaţi suspectaţi în toate fazele 

acţiunii: intrarea în Marea Britanie, identificarea ţintei, executarea atacul şi 

părăsirea ţării. După câteva luni, doi rezidenţi din Salisbury au găsit şi flaconul de 

parfum aruncat în parc. Ulterior unul dintre cei doi a murit din cauza expunerii, 

iar celălalt a fost salvat de medici. 

 Agenţiile de informaţii occidentale au identificat implicarea UM 29155 în 

organizarea loviturii de stat din Muntenegru (2016). În această situaţie a fost 

vorba de un complot condus de doi ofiţeri ai unităţii. Obiectivul complotului era 

uciderea premierului R. Muntenegru, Milo Dukanoviš, ocuparea clădirii 

parlamentului şi transferul puterii către forţele filoruse. Încercarea de lovitură de 

stat a eşuat şi ca urmare a cooperării dintre serviciile secrete muntenegrene cu cele 

occidentale.  

 În palmaresul UM 29155 mai poate fi inclusă şi operaţiunea de eliminare a 

negustorului de arme bulgar, Emilian Gebrev. Echipa însărcinată cu această 

misiune, formată din 8 membri, a încercat de două ori să-l ucidă pe Gebrev, o dată 

la Sofia şi din nou, o lună mai târziu, la casa sa de lângă Burgas, de la Marea 

Neagră. 

 Vorbind cu reporterii în februarie 2019 la Conferinţa de securitate de la 

München, Alex Younger, şeful Serviciul de informaţii externe britanic (MI-6), a 

transmis despre ameninţările ce vin tot mai des din partea Rusiei, menţionând 

otrăvirea lui Skripal şi tentativa de lovitură de stat din Muntenegru, punând accent 

pe coordonarea dintre diferitele structuri informative ruseşti: „…puteţi vedea că 

există un program de activitate concertat care implică adesea aceiaşi oameni”. 

 Şi dacă vorbim de aceeaşi oameni... 

 
Gl. Mr. Andrei V. Averyanov 
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 Colonelul Anatoly Chepiga alias Ruslan Boshirov, suspect în acţiunea de 

otrăvire a lui Serghei şi Yulia Skripal, pare a fi implicat şi în lichidarea, în anul 

2015, la Ankara, Turcia, a comandantului militanţilor ceceni, Abdulvakhid 

Edelgiriyev, considerat responsabil pentru atacurile din metroul din Moscova şi 

Aeroportul Domodedovo, precum şi de participarea de partea Statului Islamic (IS) 

la luptele din Siria. 

 În anul 2006 Putin a semnat o lege care legaliza omorurile executate în 

străinătate. În acelaşi an, o echipă de asasini, probabil ai Serviciului Federal de 

Securitate (FSB), folosind un izotop radioactiv, l-a ucis pe Aleksander V. 

Litvinenko, fost agent rus fugit la Londra. 

 Putem trage concluzia că UM 29155 nu este singura autorizată să 

efectueze astfel de operaţii. Specialiştii britanici au atribuit FSB-ului uciderea lui 

Litvinenko, dar şi a insurgentului cecen Zelimkhan Khangoshvili, ucis la Berlin în 

anul 2019. 

 Câţiva ofiţeri operativi ai UM 29155 implicaţi în sprijinirea mişcării 

separatiste din Catalonia au fost identificaţi de către structurile de contrainformaţii 

occidentale, fapt pentru care, în prezent, UM 29155 este sub investigaţii în 

Spania. 

 De asemenea, sunt date potrivit cărora luptătorii care se aflau în tabăra de 

instrucţie din Alpii francezi, tot pentru acţiuni acoperite în sprijinul separatiştilor 

catalonezi erau pregătiţi. Ziarul „Le Monde‖ scria în decembrie 2019, citând surse 

din cadrul structurilor de informaţii franceze, despre prezenţa a 15 agenţi 

aparţinând UM 29155 în regiunea Haute-Savoie din Alpii francezi între anii 2014 

şi 2018. 

UM 29155 are în compunere şi o subunitatea clandestină formată din aproximativ 

20 de ofiţeri sub acoperire, cu experienţă de luptă şi provenind dintr-o gamă largă 

de specialităţi militare (informaţii în comunicaţii, informaţii medicale (MEDINT), 

forţe speciale, etc.). 

 Doresc să fac două precizări pe care le consider utile pentru a evita 

eventuale confuzii. Prima se referă la faptul că cele mai multe din acţiunile 

prezentate în acest material au eşuat, dar să nu uităm, acestea sunt acţiunile despre 

care s-a aflat... 

 Cea de a doua se referă la obstinenţa cu care sunt urmăriţi dezertorii 

serviciilor de informaţii  pentru a fi eliminaţi. Cred că justificarea este mai mult de 

ordin psihologic, pentru a sădi teama că trădarea, mai devreme sau mai târziu, nu 

va scăpa nepedepsită. Probabil că aceasta este şi o parte a moştenirii istorice 

preluată de la KGB. 

 

 OPERAŢII PSIHOLOGICE 

 GRU a fost în ultimele decenii, prin UM 54777, în fruntea operaţiilor 

psihologice (PsyOps) şi a celor informaţionale (InfoOps). Între timp, urmare şi a 

aportului major al noilor tehnologii din domeniul ciberneticii puse în slujba 

dezinformării, acţiunile au devenit mai complexe şi mai sofisticate. 
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 De subliniat faptul că structurile PsyOps, indiferent din ce locaţie 

geografică acţionează, toate sunt conduse de UM 54777 GRU, care mai apare şi 

cu denumirea „Centrul 72 Servicii Speciale‖. UM 54777 este principala structură 

GRU implicată în războiul informaţional împotriva Occidentului. 

 Au fost identificate trei compartimente, stabilite pe criterii geografice, cu 

misiuni PsyOps. 

 Grupul PsyOps 2148, cu bază în St. Petersburg, vizează NATO, SUA şi 

Marea Britanie, precum şi alte state europene. Modul de lucru „online‖ constă în 

accesarea reţelelor de socializare şi postarea de materiale în legătură cu subiecte 

interne controversate în ţara ţintă. Când vine vorba de operaţiuni „offline‖, 

folosesc adesea servere intermediare (proxy) pentru a contacta persoanele care îi 

interesează. 

 Grupul 2148 a încercat să creeze tulburări sociale în Europa răspândind 

mesaje despre o presupusă creştere a nazismului în Ucraina şi încercând să 

aprindă tensiunile separatiste în statele baltice. 

 Grupul PsyOps 2040, acţionează din Orientul Îndepărtat rusesc şi are ca 

ţinte obiectivele militare din 

Japonia, Asia şi SUA. Misiunile 

acestui grup constau în protejarea 

intereselor Rusiei în Insulelor Kurile 

şi creşterea opoziţiei faţă de prezenţa 

militară a SUA în Asia de Est şi 

Sud-Est.  

 Grupul a iniţiat dezbateri despre 

comportamentul militarilor japonezi în timpul celui de Al Doilea Război Mondial 

şi au inoculat frica faţă de violenţele sexuale atribuite militarilor din Infanteria 

Marină a SUA.  

 Grupul PsyOps 2059, din Yekaterinburg, duce acţiuni specifice prin care 

încearcă să înlăture opoziţia faţă de prezenţa militarilor ruşi în Asia Centrală. Au 

fost aplicate planuri de discreditare a ONG-urilor pro-democraţie active în ţări de 

interes (Kirghizstan şi Tadjikistan). 

 Pentru a demonstra anvergura şi toxicitatea operaţiunilor psihologice 

executate de UM 54777 prin Grupul 2059, vom prezenta câteva acţiuni. 

 În februarie 2015, când conflictul din estul Ucrainei intra în al doilea an, 

doisprezece senatori americani au primit un e-mail de la cineva care pretindea că 

aparţine unui grup numit „Patrioţii Ucrainei‖. Mesajul conţinea un link către o 

petiţie pentru „salvarea‖ Ucrainei în care se putea citi: „Ucraina este în război… 

Nivelul corupţiei în Armata Ucrainei este uriaş. Ofiţerii de rang înalt vând arme 

teroriştilor‖. Petiţia îi ruga pe senatori să trimită „specialişti americani şi NATO 

cu experienţă pentru a-i înlocui pe comandanţii ucraineni. 

 Deşi stângace şi rămasă fără efect, a fost se pare prima tentativa „relativ 

brutală‖ a grupului de Operaţiuni Psihologice de a influenţa politicieni americani. 
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 În luna noiembrie 2018, când Rusia a capturat trei nave militare ucrainene 

în Marea de Azov, numeroşi tineri din zona frontierei dintre Rusia şi Ucraine au 

primit mesaje telefonice prin care li se cerea să se prezinte urgent la centrele de 

recrutare. Această dezinformare a creat panică şi confuzie în regiune. 

 În octombrie 2019, Georgia a fost victima unui atac cibernetic combinat 

cu o acţiune psihologică ce a afectat mii de website-uri şi a bulversat populaţia. 

 Investigaţia făcută de autorităţile georgiene, cu sprijin american şi britanic, 

a dus la concluzia că acest atac ce a vizat instituţii guvernamentale, mass media, 

entităţi private, a fost instrumentat de structurile specializate ale Ministerului 

Apărării al F. Ruse. 

 Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, fost şef al CIA, a declarat că 

atacul „a afectat direct populaţia Georgiei, a perturbat operaţiunile câtorva mii de 

site-uri ale guvernului Georgiei şi site-uri private şi a întrerupt emisia a cel puţin 

două posturi de televiziune importante, generând un impact psihologic direct‖. 

 Grupul PsyOps are mai multe organizaţii „diplomatice‖ de acoperire, 

finanţate de guvern, dar conduse de GRU. Ţintele acestora cuprind inclusiv pe 

ruşii expatriaţi. Cele mai cunoscute sunt: InfoRos şi Institutul Diasporei Ruse. 

 În februarie 2014, înainte de anexarea Crimeii, cele două organizaţii au 

lansat, chipurile în numele ruşilor din Ucraina, un apel către Vladimir Putin 

pentru a interveni în rezolvarea conflictului dintre Moscova şi Kiev privind 

statutul peninsulei. Apelul avea rolul de a induce comunităţii internaţionale şi 

opiniei publice ruse ideea că Ucraina nu poate colabora pentru a gestiona situaţia 

din regiune şi, în ultimă instanţă, de a pregăti psihologic acţiunea de anexare a 

Crimei. 

 Nu cunoaştem dacă aceste acţiuni au fost pregătite şi executate numai de 

structurile UM 54777 sau a existat o colaborare şi cu alte entităţi specializate în 

atacuri cibernetice. Din datele apărute în presă se ştie că există legături strânse cu 

alte grupuri de atac PsyOps, precum CyberCaliphate. 

 CyberCaliphate este un grup de hackeri care a participat la spargerea 

computerelor Partidului Democrat din Statele Unite, în 2016. 

 În ianuarie 2015, tot CyberCaliphate a piratat mai multe conturi de pe 

reţelele de socializare ale Comandamentului Centru al Armatei americane 

(CENTCOM), postând mesaje de ameninţare. 

 În aprilie 2015, CyberCaliphate a întrerupt pentru 18 ore emisiunea 

canalului francez TV5 Monde. 

 Pentru a completa lista unităţilor din organica GRU care participă la 

misiunile menţionate mai sus sub forma instituţiilor de instruire, cercetare 

ştiinţifică, mai putem menţiona: 

 - UM 11135 sau Institutul Central 18 de Cercetare Ştiinţifică, specializat 

pe proiectarea echipamentelor SIGINT pentru GRU; 

 - UM 40904, cunoscută sub numele de Centrul Independent 177 pentru 

Management şi Dezvoltare Tehnologică, specializată în procesarea informaţiilor 

tip SIGINT; 
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 - UM 36360, probabil este o unitate de instruire a GRU în care sunt 

predate cursuri de nivel avansat în domeniul informatic, precum: 

 - ingineria telecomunicaţiilor (comunicaţii radio, radiodifuziune şi 

televiziune); 

 - tehnologii, reţele şi sisteme de comunicaţii; 

 - sisteme informatice şi tehnologii: informaţii şi analiză; 

 - inginerie software; 

 - matematică aplicată şi informatică; 

 - securitatea informaţiilor; 

 - software de calculator; 

 - sisteme automatizate de prelucrare a informaţiilor şi control; 

 - studii de traducere, translaţie şi traducere literară (lingvistică). 

 

 România ţintă a atacurilor cibernetice 

 Şi România a fost ţinta unor atacuri cibernetice, dar nici pe departe de 

amploarea şi agresivitatea celor executate 

asupra SUA, Marii Britanii, Georgiei, 

Estoniei, Ucrainei, etc. Au fost atacuri asupra 

administraţiei publice, dar şi valul de atacuri 

cibernetice din iunie şi decembrie 2019 asupra 

sistemului medical naţional. 

 Conform CERT-RO, topul zece al 

ţărilor din care provin atacurile arată astfel: 

Ucraina, SUA, China, Rusia, Regatul Unit, 

Bulgaria, Olanda, Germania, Polonia şi 

Seychelles. Dar cum am văzut, nu este 

relevantă locaţia, hackerii putând executa 

atacuri din alte zone decât locaţiile lor din ţara de origine. Atacurile au venit din 

190 state, iar cele provenite din primele 10 ţări au reprezentat un procent de 

84,92%. 

 Pe de altă parte, Centrul Naţional CyberInt din cadrul SRI, a transmis că 

autorii atacurilor asupra spitalelor din Bucureşti sunt chinezi, identificaţi mai ales 

după modul de operare, orele la care hackerii chinezi au fost activi şi indiciile 

lăsate în mesajele de „răscumpărare‖. 

 

 CONCLUZII 

 Toţi trăim cu teama că inclusiv conturile bancare personale, cele de 

mesagerie electronică, paginile din reţelele de socializare, etc. pot fi atacate şi 

piratate, cu urmări din cele mai periculoase pentru fiecare dintre noi. Trăim 

permanent cu teama atacurilor cibernetice. 

 Analizele efectuate asupra atacurilor cibernetice generate de F. Rusă arată 

că acestea sunt orientate către răspândirea în spaţiul cibernetic a 

comportamentelor agresive, răuvoitoare, ele vizând subminarea integrităţii 
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teritoriale, a securităţii şi credibilităţii clasei politice, subminarea economiei şi 

provocarea mişcărilor sociale din ţările ţintă. 
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COMPANIILE MILITARE PRIVATE DIN RUSIA 

ȘI ROLUL ACESTORA ÎN POLITICA EXTERNĂ A MOSCOVEI 

PREZENȚĂ ȘI ACTIVITĂȚI ÎN BALCANI 

- partea a doua - 

 

Col.(r) Constantin MOISA 

 

 INTRODUCERE  
 Aşa după cum concluzionam în numărul trecut, Companiile Militare 

Private (CMP) pot fi considerate un mijloc activ, folosit în politica externă a F. 

Ruse pentru a pune în aplicare politicile și planurile sale cu grad ridicat de risc și 

unde nu se dorește implicarea statului și compromiterea Moscovei. Este o 

modalitate de a se implica direct în conflicte militare fără a implica statul sponsor 

ca agresor. În ultimă instanţă, mercenarii au devenit parte integrantă a războiului 

hibrid. 

 În prezent formaţiunile de mercenari pregătite şi sponsorizate de Moscova 

acţionează cu mai mult sau mai puţin succes în Siria, Libia, Ucraina, dar sunt 

pregătiți să intervină dacă va izbucni un nou conflict în Balcani (la fel cum au 

intervenit în 1992 în timpul războiului din Bosnia) sau în Regiunea Extinsă a M. 

Negre (R. Moldova, Georgia, Azerbaijan, Armenia). 

 În acest material voi prezenta, pe lângă CMP și alte structuri paramilitare: 

fundații, asociații, organizații neguvernamentale și instituții bisericești, inclusiv 

freelancers (agenți independenţi implicați în acțiuni ce sprijină politica Moscovei 

și serviciile sale secrete). 

 

 CÂTEVA DIN PMC, FUNDAȚII, ONG ȘI AGENȚII ACESTORA ÎN 

SUSȚINEREA INTERESELOR 

MOSCOVEI ÎN BALCANI 

 

 Tabere de antrenament și pregătire 

militară și patriotică a tineretului 

 Ne este nicio îndoială că Rusia 

finanțează grupări paramilitare pentru a 

împiedica aderarea Bosniei şi Herţegovinei 

(BH) la NATO. 

 Astfel, Moscova pregătește mercenari 

sârbi care au misiunea de a înființa o unitate 

paramilitară în Bosnia. Informația este susținută 

și de ministrul bosniac al Securității, Dragan 

Mektiš, care afirmă că Rusia face eforturi de a 

destabiliza Balcanii și de a opri BH să adere la 

NATO. Pentru aceasta, se acționează direct în 
 

Balkan Peninsula 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL V/nUMĂRUL 10 • NOIEMBRIE 2020 

ADMRR „aL.I. CUZa”  68 

 

Republica Srpska prin organizația paramilitară „Onoarea sârbă‖ condusă de 

Milorad Dodik. Membrii miliției paramilitare au fost instruiți într-un „centru 

umanitar‖ înființat și finanțat de Moscova iar unul dintre liderii grupului, Bojan 

Stojkoviš, a fost pregătit în Rusia, primind inclusiv distincții din partea 

generalului rus Valeriy Kalyakin. 

 Misiunea principală a grupării este de a 

recruta membri din lumea interlopă a 

comunităților sârbe, care vor fi instruiți militar, 

dar și ideologic, astfel încât să fie loiali lui 

Milorad Dodik. O altă misiune a formațiunii 

„Onoarea sârbă‖ este „o eventuală intervenție în 

cazul în care opoziția încearcă să obstrucționeze 

funcționarea autorităților‖. 

 Presa europeană de investigație, analiști 

de prestigiu, centre de analiză politică, au dat 

publicității un număr mare de anchete, analize și 

articole care prezintă date și probe despre existenţa taberelor de pregătire militară 

organizate de serviciile secrete ruseşti, cu precădere de către GRU, prin 

intermediul unor organizații de veterani și cazaci din Rusia sau chiar de CMP, în 

statele slave și cu preponderență în Balcanii de Vest. 

 În aceste tabere de pregătire paramilitară sunt primiţi copii şi tineri cu 

vârste cuprinse între 12 - 24 ani. Instruirea acestora se concentreză pe: 

 - îndoctrinare (patriotism, valori slave, creştine); 

 - propagandă anti-occidentală;  

 - propagandă pro-rusă; 

 - pregătire paramilitară (autoapărare, pregătire fizică, supraviețuire, 

folosirea armelor albe şi de foc, etc.). 

 Toate acestea sunt circumscrise conceptelor de „frăţie slavă‖, „lumea 

rusă‖, „creştinătate ortodoxă‖.  

 O astfel de tabără de pregătire a fost cea de la Zlatibor, închisă prin ordinul 

ministrului de Interne al Serbiei pe data de 16.08.2018. 

 Comandantul taberei, Zeliko Vukelici, este veteran al războaielor 

balcanice. Acesta, într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă, a 

declarat că tabăra a fost organizată cu sprijin din partea Ambasadei Rusiei din 

Serbia şi că atașatul militar rus o vizitează deseori. În luna aprilie 2018, 30 de 

adolescenți sârbi au luat parte la o tabără similară din Rusia. Instructori erau ruși 

și sârbi iar, participanţii erau recrutaţi din întregul spaţiu al fostei Iugoslavii. 

 Liniștea funcționării taberei a fost compromisă de o declarație a unuia 

dintre principalii ei organizatori, scriitorul ultra-conservator și comandant al 

cazacilor, Valery Shambarov. Acesta a declarat că scopul principal al taberei de la 

Zlatibor a fost „învățarea tinerilor cum să devină adevărați războinici și apărători 

ai Patriei mamă‖ (?). 

 
Semnarea Angajamentului la 

inceputul taberei de instruire şi 

antrenament 
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 Discuțiile controversate din jurul evenimentelor din Zlatibor reprezintă 

doar un episod într-o multitudine de incidente similare în regiunea balcanică și nu 

numai. 

 Ideea înfiinţării de tabere de pregătire paramilitară se pare că a debutat 

încă din anul 2009 când două organizații rusești – Stiag și Frontul Kosovo 

(Frontul Kosovskii) – au colaborat cu organizația naționalistă sârbă, Frontul 

Patriotic, format din veterani ai războaielor din fosta Iugoslavie. Iniţial instruirea 

tinerilor care au luat parte la pregătire s-a executat sub îndrumarea cazacilor ruşi. 

Prin programul derulat s-a reușit achiziționarea de terenuri în provincia autonomă 

Voivodina (nordul Serbiei), pe care au construit o infrastructură permanentă 

menită să atragă organizații de tineret din Rusia, Ucraina, Belarus, Kazahstan și 

alte țări. „Afacerea Zlatibor‖ a adus în vizor personalitatea lui Milan Stamatoviš, 

unul dintre liderii Partidului Național Conservator și sponsor al taberei. 

Stamatoviš este cunoscut pentru opoziția sa agresivă față de NATO și UE, precum 

și pentru relațiile strânse cu diverse organizații și întreprinderi din Rusia. El este 

de asemeni, unul dintre principalii ideologi și promotori ai „eliberării Kosovo de 

ocupație‖. 

 Un al doilea aspect notabil este legat de crearea în orașul Kotor, 

Muntenegru, a așa-numitei „Armata Cazacilor Balcanici‖ (ACB). Generalul 

cazac, Viktor Zaplatin (un „voluntar‖ rus care a luptat în Balcani, Abhazia și 

Transnistria în anii ‘90), a fost ales comandantul organizației. Conform propriilor 

declarații, Zaplatin „lucrează de peste șaisprezece ani în Serbia ca reprezentant al 

F. Ruse‖.  

ACB a stabilit legături strânse cu Uniunea Rusă de Voluntari din Donbas (UDV) 

și cu Biserica Ortodoxă Sârbă. 

 Un alt detaliu remarcabil este cel privind legătura dintre tabăra de tineret 

din Zlatibor și una dintre cele mai cunoscute companii militare private din Rusia, 

ENOT Corp, despre care am mai scris în prima parte a analizei privind CMP 

sponsorizate de Rusia. 

 Trebuie subliniat faptul că ENOT Corp a fost unul dintre inițiatorii 

grupului de mercenari din Uniunea Rusă a Voluntarilor (UDV), participant 

nemijlocit la luptele din Doneţk.  

 În multe feluri, ENOT Corp este unic în rândul PMC-urilor din Rusia 

deoarece şi-a asumat în mod explicit sarcina de a „organiza tabere de instruire și 

exerciții militare-tactice pentru tineri‖.  

 Deşi conducerea ENOT Corps neagă implicarea sa în organizarea taberei 

de la Zlatibor, Valery Shambarov, unul dintre co-organizatorii taberei, scria într-

un articol că activitățile pregătitoare, precum și sesiunile practice de pregătire 

paramilitară, au fost realizate de către membri ENOT Corp şi de instructorii sârbi. 

De asemenea, Shambarov subliniază că „în ciuda diferitelor dificultăți și 

provocări, Asociaţia Veteranii de Război din Iugoslavia, în frunte cu Ţeljko 

Vukeliš, a adus timp de doi ani la rând tinerii în taberele organizate de ENOT în 

Rusia‖. Tot în acest articol, autorul preciza că „pe lângă sârbi se mai pregăteau în 
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tabără tineri din Belarus, Republica Doneţk și Luhansk [sic], Transnistria, 

Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, precum și voluntari veniţi din Italia, 

Bulgaria, Moldova, Armenia și Canada. Experiența noastră este studiată de 

asemenea și de cei care vin din Finlanda, Norvegia, Osetia de Sud, Australia, 

Franța și alte țări‖. 

 Articolul lui Shambarov concluzionează că „…Zlatibor este doar o metodă 

a acțiunilor noastre în străinătate… Noi tactici vor fi demonstrate în curând‖. În 

același timp, autorul pune o întrebare retorică: „Sunt într-adevăr atât de mulți 

naivi în Occident care să creadă că ENOT a desfășurat în această vară o singură 

activitate de acest gen în străinătate…? În Serbia, acțiunile noastre au fost 

transparente în mod deliberat pentru a induce în eroare pe adversarii noștri‖. 

 Conceptul a căpătat un nou impuls în perioada 2015-2016, când pregătirea 

„militar-patriotică intensificată‖ a devenit importantă în ansamblul conceptului de 

război hibrid. Oficializarea conceptului s-a realizat prin adoptarea programului 

guvernamental intitulat „Educaţia patriotică a cetățenilor Federației Ruse pentru 

2016-2020‖ şi s-a materializat prin crearea așa-numitei Yunarmia (Armata 

Tineretului), organizație sponsorizată direct de Ministerul Apărării din Rusia. În 

mod evident, din 2018, Yunarmia și-a extins misiunile în Armenia, Tadjikistan, 

Serbia, Slovenia, Georgiei, Balcanii de Vest, Ţările Baltice, etc. 

 Menționez că în Letonia, după ce autorităţile au aflat că tinerii letoni din 

diaspora rusă au participat la o tabără din Rusia coordonată de foști membri ai 

serviciilor de informații militare, au decis să interzică toate contactele dintre 

resortisanții letoni și taberele de tineret din F. Rusă. 

 În SUA, Sacramento, California, tinerilor locali din diaspora rusă li s-a 

oferit un „curs al tânărului războinic‖. De asemeni, grupuri cu conexiuni la 

Moscova  au organizat tabere de pregătire paramilitară pentru tinerii din statele 

Washington și Oregon.  Așa-numitele „tabere sportiv-patriotice‖ au funcționat 

activ în perioada  2012 – 2015, până când au intrat în atenţia autorităţilor. 

 Interesant este faptul  că atât în Balcani cât și în Occident  rolul cheie în 

formarea și transmiterea unei „educații patriotice‖ a fost încredințat diferitelor 

companii militare private, cu precădere celor formate de cazaci. 

 Proliferarea taberelor de pregătire paramilitară a tineretului dirijată de 

Moscova, militarizarea tinerilor, dezvoltarea legăturilor cu mercenarii și crima 

organizată rusească constituie adevărata 

imagine a intenţiilor Kremlinului.  

 La rândul nostru putem trage concluzia 

că evenimentele din Serbia reflectă o tendință 

crucială care nu trebuie trecută cu vederea. 

Misiunile clasice asumate de CMP (protecția 

fizică a unor persoane și a unor infrastructuri 

importante din străinătate) au fost completate 

cu altele mult mai legate de interesele 

conducerii politico - militare de la Kremlin. 
 

Tineri in tabara de la Zlatibor 
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Această tendinţă a fost deja menţionată într-un articol intitulat  „Viitorul CMP-

urilor rusești‖, publicat pe site-ul ENOT Corp. Articolul analizează tendinţele de 

evoluţie ale CMP luând în consideraţii două scenarii. Primul se referă la 

obiectivele pe termen scurt şi mediu al CMP care vizează consolidarea activităţii 

de „pregătire militar - patriotică‖ a tinerilor. Aceasta va duce la apariţia unei 

„arhitecturi sistemice a CMP‖, pregătirea voluntarilor urmând a fi standardizată şi 

etapizată. Cea de a doua se referă la stabilirea unei agende pe termen lung care, în 

final, să ducă la crearea unei „legiuni internaţionale‖. Autorul susține că cel mai 

bun exemplu al acestei politici este realizarea „sistemul național al taberelor 

militare-patriotice cu participare internaţională organizat și coordonat de ENOT. 

 După cum se vede, strategii ENOT Corp doresc să îmbine armonios 

fascismul cu bolşevismul, să-i dea o spoială internaţională (după modelul 

Internaţionalei comuniste) şi să deschidă astfel drumul Rusiei către poziţia de 

superputere. De aici putem trage concluzia deloc încurajatoare că lupul îşi 

schimbă părul dar năravul nu. Să sperăm că, totuşi, acest proverb este valabil 

numai pentru Rusia nu şi pentru alţii din Europa sau din lume. 

 Se pare că metodele ruseşti de a crea pe teritoriile altor ţări adevărate 

grupuri de şoc ce pot fi folosite, la semnalul Kremlinului, pentru acţiuni 

destabilizatoare au fost copiate şi de alte ţări care, şi în trecut lor comunist, au 

beneficiat de protecţia Moscovei. Înlocuirea democraţiei liberale cu iliberalismul 

şi neo-naţionalismul exacerbat, nostalgia timpurilor trecute, politicianismul, 

crizele economice, toate aceste manifestări ce caracterizează viaţa politică şi 

socială actuală, cu siguranţă vor potenţa acţiunile Moscovei în situaţia în care 

liderii de la Kremlin vor hotărî că a venit timpul să zguduie barca fragilă a 

democraţiilor europene. 

 În anul 2016, în cadrul unei vizite oficiale a unei delegații ruse la Banja 

Luka, discuțiile s-au concentrat pe stabilirea unui parteneriat între R. Srpska și 

Poliția F. Ruse. Domeniile privind cooperarea vizau culegerea de informații și 

combaterea terorismului și a criminalității informatice. R. Srpska a acceptat, de 

asemenea, să găzduiască instructori ai poliției ruse și să trimită pentru pregătire și 

antrenament membri unităților speciale sârbe la Moscova. De atunci, ofițerii de 

informații ai F. Ruse, foști membri ai Serviciului Federal de Securitate, susțin 

adesea prelegeri și predau cursuri în Academia de Poliție din R. Srpska și la 

Facultatea de Studii de Securitate a Universității Banja Luka, care servește ca 

departament de planificare a politicii regionale. 

 Membrii facultății nu își ascund opiniile pro-ruse. Predrag Ceranic, 

decanul facultății, este un fost ofițer de informații și autor al unei cărți, Who Gets 

Bothered by Little Russians (Cine se teme de micii ruși), referindu-se la sârbi 

drept „micii ruși‖. Într-un interviu acordat Foreign Policy, Ceranic a declarat: 

„Evoluțiile din Orientul Mijlociu și competiția dintre Rusia și Occident își găsesc 

reflectarea în Balcani. Atât Orientul Mijlociu, cât și Balcanii au o importanţă 

strategică pentru marile puteri, iar războiul din Orientul Mijlociu influențează 

rivalitatea dintre ei în Balcani‖. 
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 Între timp, sub pretextul luptei împotriva terorismului şi cu sprijin rusesc, 

R. Srpska și-a întărit forțele de poliție proprii. În sprijinul acestei afirmaţii putem 

aduce câteva dovezi: Ministerul Afacerilor Interne al R. Srpska a cumpărat în 

acest an 2.500 de arme cu ţeavă retezată de la Zastava Arms, un producător sârb 

din Kragujevac; autoritățile R. Srpska deschid, de asemenea, un nou centru de 

pregătire în valoare de 4 milioane de dolari pe locul unei foste barăci a armatei din 

Zaluzani, în afara Banja Luka; Rusia s-a angajat să ofere forțelor sârbe pregătire 

antiteroristă şi va sprijini înfiinţarea unui departament pentru combaterea 

criminalității organizate; se poartă discuţii în vederea deschiderii „Centrului 

umanitar rus‖ similar cu cel stabilit în orașul sârb Nis (oficial, scopul centrului 

este acela de a ajuta administrația locală în situaţii de dezastre naturale, însă 

centrul din Nis este suspectat că ar servi drept centru de informații rus și bază 

militară neoficială). 

 Rusia și R. Srpska au cultivat de 

asemenea, legături strânse între organizațiile lor 

de veterani de război. Astfel de organizații au 

fost implicate în recrutarea localnicilor pentru a 

merge ca luptători cu CMP ruse în estul Ucrainei 

și în Siria. Biroul de veterani de război din Banja 

Luka este de asemenea, afiliat cu organizația 

paramilitară sârbă „Onoarea sârbă‖, ai cărei 

lideri sunt instruiți în Rusia. 

 Școli și cluburi de lupte și arte marțiale sunt surse de recrutare a agenților, 

voluntarilor și paramilitarilor pentru serviciile secrete ale Moscovei. 

 

 Baza de selecţie 

 Experți ai serviciilor secrete au avertizat că serviciile de informații ruseşti 

folosesc școli și cluburi de arte marțiale din ţări ale UE pentru a recruta potențiali 

luptători, mercenari, voluntari și chiar agenți. Investigațiile prezentate la 23 mai 

2017 în EU Observer de către analistul Andrew Rettman, citând surse ale 

serviciilor secrete din Germania, M. Britanie și Belgia, arată că „…numărul de 

cluburi este mai mare decât cel raportat anterior. În aceste cluburi sunt organizate 

celule de diversiune care sunt specializate în provocarea de acţiuni violente, 

înainte de alegeri sau în timpul unor mişcări sociale. Ei organizează celule de 

luptă gata permanent de acțiune‖. 

 Potrivit lui Dmitrij Chmelnizki, un maestru al spionajului rus care 

locuiește acum în Berlin, toate cluburile de arte marțiale care predau un stil 

ofensiv numit „systema‖ au legături directe sau indirecte cu serviciul de informații 

ruseşti. 

 Ancheta sa, desfășurată împreună cu Viktor Suvorov, fost ofițer GRU 

fugit în Marea Britanie, a identificat în Germania 63 de cluburi Systema și zeci de 

alte cluburi identice în Balcanii de Vest și în America de Nord. 
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 Multe dintre aceste cluburi au anunțat public că au legături cu forțe 

speciale rusești și au folosit insigne GRU și FSB sau însemne ale acestora. 

 Conform opiniei exprimate de Chmelnizki, în EU Observer, „aproximativ 

trei până la cinci agenți sunt necesari pentru un grup‖. În Germania, dar probabil 

şi în celelalte ţări unde au fost înfiinţate astfel de şcoli, se remarcă o preocupare 

specială pentru a recruta membrii din cadrul forţelor de securitate şi ordine 

publică (Chmelnizki menționa că cinci absolvenți de la clubul său din Bonn erau 

de la poliția specială germană). Oricum, Germania se bucură de o atenţie specială 

din partea serviciilor de secrete ruseşti. Dovadă este şi declaraţia unui ofițer al 

FSB care a declarat că au folosit cluburile de arte marțiale din Cecenia pentru a 

recruta bărbați pentru a fi trimişi în Germania sub acoperire ca refugiați. 

 Cluburile Systema au înregistrat o evoluţie rapidă în Europa, fiind deschie 

într-un interval relativ scurt astfel de cluburi în Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Serbia și Elveția. Extinderea rapidă a acestei reţele de cluburi cu orientare 

anarhistă denotă existenţa unei strategii pe termen lung, bine gândită şi sprijinită 

de serviciilor secrete ruseşti. Acest fenomen a apărut în urmă cu aproximativ 10 

ani, cam în perioada în care s-a cristalizat în Armata Rusă şi conceptul „războiului 

hibrid‖. În concluzie, reţeaua cluburilor sportive „Systema‖ este o altă formă de a 

implementa principiile acestui tip de război sau, ca să spunem lucrurilor pe nume, 

de a crea o „coloană a 5-a‖ care să acţioneze la ordinul Moscovei, pe timp de pace 

şi de război, în sprijinul intereselor politice, economice şi militare ale F. Ruse. 

Sediul central al Systema Ryabko (binecuvântat și sfințit de Biserica Ortodoxă 

Rusă), este situat la Moscova, în clădirea Ministerului Afacerilor Interne. Școala 

Systema Ryabko are filiale în Austria, Belgia, Republica Cehă, Estonia, Franța, 

Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, 

România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie și Germania. 

 După cum se vede, România nu a rămas în afara atenţiei Moscovei. 

Systema România este deschis pentru antrenamente luni şi joi între orele 19:00-

21:00. Pentru mai multe relații, despre lecţii 

private sau seminarii se poate contacta şcoala 

telefonic sau consulta pagina sa web. 

Locaţiile stabilite pentru antrenamente sunt 

diferite, de la parcuri şi grădini (Parcul Cişmigiu, 

Parcul Izvor), până la săli ale Complexului 

Miramar. 

 Ultimul eveniment organizat în Bucureşti 

a fost seminarul internațional, din 2-3 noiembrie 

2019, condus de instructorul Lev Ivanov.  

 Desigur, fără legătură cu Systema 

România şi activităţile serviciilor de informaţii ruseşti în ţara noastră, menţionăm 

declaraţia fostului şef al Serviciului de Securitate din Estonia, Eerik-Niiles Kross, 

potrivit căreia ofițerii GRU au oferit pregătire de luptă unui grup neo-nazist din 

 
Posterul privind Seminarul 

International de la Bucuresti, 2-3 

noiembrie 2019 

https://www.facebook.com/systemaromania/?hc_ref=ARQdrF1vo-9VEMku_g_AsOvqdWgx90gpv7SdI-V2lihbgTnjUKGl5y17oiezOzT9SH4&__xts__%5B0%5D=68.ARDW7FxN56JxdJZ94_bFUFICQvrCVkRLFytvARYRj6WpHlX00laGM-W2jyuZDJxQXTkhaui6FlxtCOwBlwRPOj-VxBWnFsUUZGeWewGWy3ppDiZ6zF9a_kfT3C3K7_8UF_EG3_Dz494Fa1T2WvSAydQ69ApvAxqXA6UWlo7N-1cmukA7Hjj0HvyxEzwMHXeDZdMzYNy5x0i9Em5RqE0yUcy83LRwWpV8Af-vQBAEwCghDDD0l7kMVirXRJlrxuLguoxUQ_3VDLiChqHeNQeoikAILc5IrrxBEUnXzAxTcwOQrCzvQgVd8olHut7RQpDmGgNeCtInX-fnbkxNQheq0w&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/systemaromania/?hc_ref=ARQdrF1vo-9VEMku_g_AsOvqdWgx90gpv7SdI-V2lihbgTnjUKGl5y17oiezOzT9SH4&__xts__%5B0%5D=68.ARDW7FxN56JxdJZ94_bFUFICQvrCVkRLFytvARYRj6WpHlX00laGM-W2jyuZDJxQXTkhaui6FlxtCOwBlwRPOj-VxBWnFsUUZGeWewGWy3ppDiZ6zF9a_kfT3C3K7_8UF_EG3_Dz494Fa1T2WvSAydQ69ApvAxqXA6UWlo7N-1cmukA7Hjj0HvyxEzwMHXeDZdMzYNy5x0i9Em5RqE0yUcy83LRwWpV8Af-vQBAEwCghDDD0l7kMVirXRJlrxuLguoxUQ_3VDLiChqHeNQeoikAILc5IrrxBEUnXzAxTcwOQrCzvQgVd8olHut7RQpDmGgNeCtInX-fnbkxNQheq0w&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/systemaromania/?hc_ref=ARQdrF1vo-9VEMku_g_AsOvqdWgx90gpv7SdI-V2lihbgTnjUKGl5y17oiezOzT9SH4&__xts__%5B0%5D=68.ARDW7FxN56JxdJZ94_bFUFICQvrCVkRLFytvARYRj6WpHlX00laGM-W2jyuZDJxQXTkhaui6FlxtCOwBlwRPOj-VxBWnFsUUZGeWewGWy3ppDiZ6zF9a_kfT3C3K7_8UF_EG3_Dz494Fa1T2WvSAydQ69ApvAxqXA6UWlo7N-1cmukA7Hjj0HvyxEzwMHXeDZdMzYNy5x0i9Em5RqE0yUcy83LRwWpV8Af-vQBAEwCghDDD0l7kMVirXRJlrxuLguoxUQ_3VDLiChqHeNQeoikAILc5IrrxBEUnXzAxTcwOQrCzvQgVd8olHut7RQpDmGgNeCtInX-fnbkxNQheq0w&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/systemaromania/?hc_ref=ARQdrF1vo-9VEMku_g_AsOvqdWgx90gpv7SdI-V2lihbgTnjUKGl5y17oiezOzT9SH4&__xts__%5B0%5D=68.ARDW7FxN56JxdJZ94_bFUFICQvrCVkRLFytvARYRj6WpHlX00laGM-W2jyuZDJxQXTkhaui6FlxtCOwBlwRPOj-VxBWnFsUUZGeWewGWy3ppDiZ6zF9a_kfT3C3K7_8UF_EG3_Dz494Fa1T2WvSAydQ69ApvAxqXA6UWlo7N-1cmukA7Hjj0HvyxEzwMHXeDZdMzYNy5x0i9Em5RqE0yUcy83LRwWpV8Af-vQBAEwCghDDD0l7kMVirXRJlrxuLguoxUQ_3VDLiChqHeNQeoikAILc5IrrxBEUnXzAxTcwOQrCzvQgVd8olHut7RQpDmGgNeCtInX-fnbkxNQheq0w&__tn__=kC-R
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Ungaria, „Frontul Național Maghiar‖, dar și altor grupuri similare din Slovacia, 

cum sunt „Recruții Slovaciei‖ și „Mișcarea de Renaștere din Slovacia‖.  

 Interesant este şi modul în care serviciile secrete ruseşti încearcă să 

exploateze în interes propriu naţionalismul extremist care, în pofida istoriei 

recente, se manifestă tot mai intens în ţările UE. 

 Dacă consideraţi concluziile noastre prea severe, atunci putem justifica 

cele afirmate cu materialul clientului. În cartea „Războiul ascuns al lui Putin‖, 

Boris Reitschuster, biograful oficial al liderului de la Kremlin, scria că „V. Putin, 

a ordonat creșterea efectivelor militare secrete trimise în ţările vest-europene…, 

aceste formaţiuni de elită putând fi activate în caz de necesitate‖. Această 

orientare generată de la cel mai înalt nivel de conducere politică şi militară al 

Rusiei a fost confirmat şi de publicaţia germană „Bild‖ pe baza unor informaţii 

provenite de la serviciile secrete germane. 

 

 Concluzii 

 În loc de concluzii, voi prezenta cititorilor câteva estimări ale lui Ruslan 

Sefanov, directorul Centrului pentru Studiul Democrației din Sofia, unul dintre 

autorii analizei „Kremlin Playbook – raport asupra influenței Rusiei în Europa 

Centrală și de Est‖, publicat în anul 2016: 

 - principala problemă a întregii regiuni o reprezintă marea corupție politică 

și administrativă, ceea ce creează posibilitatea interferențelor străine și ale 

oligarhilor locali în treburile statului; 

 - investigații recente demonstrează cu documente ale serviciilor secrete din 

Macedonia, implicarea agenților și diplomaților străini în criza politică de la 

Skopje; este vorba despre activități de spionaj ale Rusiei, supervizate de Belgrad 

și despre agenți ai GRU coordonați de la Sofia (n.a. unde este Centrul regional al 

GRU în Balcani); 

 - Bulgaria este țara în care Rusia are cele mai mari interese, atât din punct 

de vedere al influenței politice, cât și economice; 

 - Serbia se află, mai mult decât România, în epicentrul intereselor 

suprapuse ale Rusiei, Turciei și ale marilor puteri occidentale; 

 - așa cum rezultă din documentele de spionaj din Macedonia, activitatea 

Rusiei se manifestă la același nivel și în Muntenegru, Serbia și Bulgaria; 

 - Rusia a creat o „rețea secretă de dominație‖ în Europa Centrală și de Est 

prin care influențează procesul decizional. Infiltrarea intereselor politice și 

economice ale Rusiei este atât de puternică în unele țări, precum Bulgaria, încât se 

poate vorbi de „stat-captiv‖; 

 - Rusia alimentează „vrajba eternă― din zonă. În Macedonia minoritatea 

albaneză cere federalizarea statului pe criterii etnice; în Kosovo minoritatea sârbă 

vrea să formeze o enclavă cu puteri de autoguvernare în sudul provinciei; în 

regiunea Preševska Dolina, unde albanezii sunt majoritari, liderii lor cer 

autonomia provinciei; în Muntenegru albanezii au pretenții similare; în Kosovo 

http://www.balkaninsight.com/en/article/russian-meddling-in-balkans-a-matter-of-supply-and-demand--06-12-2017
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naționaliștii albanezi se agită pentru crearea Albaniei Mari sprijiniţi fiind şi de 

iredentiștii de la Tirana; 

 - bătălia pentru spațiul balcanic a reînceput și granițele a cel puțin trei țări 

din regiune sunt puse în pericol: Bosnia-Herțegovina, care are mari probleme cu 

sârbii din R. Srpsca; Kosovo, amenințat direct de Belgrad; Republica Macedonia 

de Nord, unde o criză politică profundă, stimulată de Rusia ar fi putut culmina cu 

izolarea țării; 

 - prin aceste centre de influență Moscova și-ar putea extinde cu ușurință 

controlul asupra Balcanilor, folosind cele două pârghii imbatabile: dezinformarea 

și destabilizarea.  

 Despre rolul religiei în arhitectura politică şi de securitate a Rusiei sunt 

multe lucruri de spus, dar deocamdată ne limităm doar la a atrage atenţia asupra 

acţiunilor preşedintelui Putin în această direcţie. Un simbol atât de puternic, cu o 

influenţă atât de mare asupra poporului rus nu putea să scape liderului de la 

Kremlin. Stalin înaintea sa, după ce armata germană a invadat Rusia, a renunţat la 

ateismul revoluţionar şi a făcut apel la religie, la Dumnezeu şi la Mama Rusie, 

apel pe care poporul l-a înţeles şi a dat în mod conştient jertfa de sânge pentru a 

apăra Uniunea Sovietică. După război a continuat să dea jertfe pentru a consolida 

orânduirea socială pe care tocmai o salvase de la pieire. 

 În încheiere trebuie să subliniez că exacerbarea naţionalismului extremist 

este o armă cu două tăişuri. Rusia nu este imună faţă de acest pericol, iar 

exacerbarea sa în spaţiul Federaţiei Ruse poate fi letal pentru Moscova. 
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O P I N I I 
 

INFORMATION WARFARE. 

RĂZBOIUL INFORMAŢIILOR - UN SCENARIU DE RĂZBOI MODERN 

SAU UN APOGEU AL TEHNOLOGIEI DE COMUNICAŢII, 

INFORMATICA ŞI RĂZBOI ELECTRONIC, CU APLICAŢII ÎN 

DOMENIUL MILITAR? 

 

Gl. mr. (r) Dragoș-Adrain BANTAȘ* 

 

 Există un aflux de lucrări de specialitate, poziţii, 

opinii şi documentare recent publicate în ţară şi 

străinătate, care se întrec efectiv în a prezenta, uneori cu 

lux de amănunte, explicaţii şi detalii pline de interes, 

precum şi noutăţi din sfera tehnologiilor militare din 

domeniul Comunicaţiilor, Informaticii şi Războiului 

Electronic. Mai mult decât atât, unele lucrări nu se 

mărginesc la a descrie noutăţile tehnologice, concepţiile, 

studiile şi cercetările recente în domeniu, ci ajung la 

limita deconspirării secretelor privind tehnicile, tacticile 

şi principiile folosite în implementarea lor în contextul 

războiului modern. 

 Din acest motiv îmi este greu să sintetizez şi să prezint succint dar clar 

actualul nivel de dezvoltare dar şi perspectivele domeniului electronicii şi 

informaticii moderne cu aplicabilitate în domeniul militar. 

 Cercetări aprofundate legate de aplicabilitatea acestor discipline extrem de 

important pentru domeniul militar se fac în toate armatele ţărilor cu pretenţii 

geopolitice iar sfera de acoperire este nelimitată cuprinzând atât spaţiul terestru 

cât şi pe cel extraterestru. Mai mult, principiul acţiunii şi reacţiunii se aplică în 

domeniului electronicii şi informaticii cu aplicabilitate în domeniul militar cu 

aceiaşi intensitate ca şi în celelalte domenii ale luptei armate. Aceasta însemnă că 

orice progres în acest domeniu este urmat la scurt timp de dezvoltarea unei 

tehnologii menite să-i anihileze efectele. Este o altfel de cursă a înarmărilor în 

care partea care realizează un salt tehnologic major în domeniul implementării 

tehnologiilor informatice moderne (fie în algoritmii inteligentei artificiale, a 

manipulării psihologice a maselor sau a conectării creierului uman cu un 

computer prin diferite tipuri de interfeţe neuronale), poate deveni dominantă 

global. Pentru a înţelege mai bine impactul tehnologiei cibernetice în domeniul 

militar putem să analizăm efectul pe care l-a avut implementarea cunoştinţelor din 

domeniul fisiunii nucleare în domeniul militar: apariţia bombei nucleare a conferit 

SUA o autoritate globala eliminând practic orice posibil opozant. Această situaţie 
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a durat din 1945 până în anul 1949 când URSS a reuşit să-şi dezvolte propria 

armă nucleară. În prezent inovaţia ştiinţifică este mult mai rapidă şi mai sofisticată 

deoarece omul a învăţat să folosească inteligenţa artificială în favoarea sa. Astăzi, 

dacă o putere militară va construi o armă care să-i confere un avantaj tehnologic 

major nu va mai aştepta 5 ani până ce adversarul va construi o contra-armă care să 

diminueze sau chiar să anihileze avansul iniţial. Marja de timp în care factorii de 

decizie politico-militară ai ţării aflată în poziţia de putere militară incontestabilă 

vor trebui să hotărască ce acţiune să întreprindă este foarte mică. Pericolul unei 

decizii eronate va creşte exponenţial. 

 Din punct de vedere al similitudinii acţiunilor de luptă, este recunoscut 

faptul că două conflicte militare de anvergură 

geopolitică nu pot fi tratate cu aceleaşi unităţi de 

apreciere, doar pe principiul asemănării. Aşadar 

este imposibil să acceptăm scenarii militare 

aidoma, aplicate în vremuri şi zone de acţiune 

diferite. Circumstanţele sunt cu totul diferite iar 

tehnologia militară este într-o continuă 

schimbare în funcţie de evoluţiile rapide 

specifice câmpului de luptă modern. 

 Fără nicio îndoială, războiul viitorului va 

fi un război al câmpului de luptă cibernetizat, performant, cu dominanţe în 

elemente de război electronic şi comunicaţii de ultimă generaţie, cu sisteme 

informatice complexe care să folosească capacităţi de procesare a datelor foarte 

mari, senzori tereştrii şi extratereştrii complecşi şi ultrasensibili, etc. 

 Aparatura radio de tip digital, televiziunea în spaţii largi, informatica, 

constelaţiile de sateliţii militari specializaţi în obţinerea informaţiilor ce pot fi 

prelucrate şi diseminate aproape în timp real, sunt deja o realitate folosită cu 

succes în conflicte militare recente. 

 Deci, războiul viitorului va fi cu certitudine un război al informaţiilor şi a 

supremaţiei electronicii în utilizarea tehnologiei militare. 

 Ne aflăm într-o adevărată eră a revoluţiei în informatică şi comunicaţii, pe 

toate palierele de dezvoltare civilă şi militară, care se repercutează în tot ce ţine de 

arta războiului modern, cu termeni şi concepţii noi, ca de exemplu: războiul 

informatic (INFORMATION WARFARE), războiul softurilor (SOFT 

WARFARE), războiul cibernetic (CYBER WARFARE), războiul reţelelor 

informatice (NETWORK-CENTRIC WARFARE), războiul de comandă şi 

control (C2W COMMAND AND CONTROL WARFARE), războiul electronic 

(ELECTRONIC WARFARE), etc
3
. 

 Scopul principal este acela de a permite comandanţilor militari să exercite 

actul de comandă şi control rapid, continuu, proactiv şi decisiv, fundamentat pe 

                                                           
3
A se vedea, pentru mai multe detalii, Daniel Mihai, Impactul noilor tehnologii asupra gestionarii 

şi conflictelor militare, în Revista Criteriul Naţional, iulie 2015. 
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informaţii exacte primite din surse multiple şi să asigure circulaţia sigură a 

informaţiilor la toate nivelele ierarhice. Este de la sine înţeles aşadar că cine va 

poseda şi va utiliza primul un bagaj de cunoştinţe mai mare, cu procesare în timp 

cât mai scurt şi cu decizii luate corect, îşi va adjudeca victoria. 

 Extinderea securităţii şi în afara spaţiului euro-atlantic, prin relaţii de 

cooperare extinse, prin parteneriate şi chiar prin lărgirea Alianţei, constituie un 

obiectiv de actualitate asumat de către NATO. 

 Chiar dacă o ameninţare posibilă la adresa teritoriului statelor membre 

NATO s-a diminuat, riscuri şi provocări de natură diversă (instabilitatea statală, 

extremism, rivalităţi etnice, terorism, proliferarea şi ameninţarea cu folosirea 

armelor de nimicire în masă, război hibrid, etc.) apar continuu. Această stare 

conflictuală ce se agravează pe fondul crizei economice, pandemiei generate de 

virusul COVID-19, presiunilor de schimbare a actualei ordini internaţionale şi, în 

ultimă instanţă, a luptei dintre marile puteri geopolitice, a generat schimbări 

conceptuale de ducere a luptei. Cu siguranţa războiul secolului XXI va fi total 

diferit de cel al secolului al XX-lea atât în privinţa sistemelor de armamente, 

spaţiului, desfăşurării acţiunilor de luptă, a forţelor angrenate în luptă şi a 

letalităţii. Este de aşteptat ca războiul să devină mai impersonal, iar conducerea 

probabil că se va exercita mai mult din cosmos decât de pe Pământ. 

 Cum altfel putem concepe înzestrarea, dotarea cu tehnică militară adecvată 

a acestor noi structuri militare, decât cu ce este modern, eficient şi pretabil 

motivaţiilor pentru care forţele sunt destinate şi pregătite astfel încât acestea să fie 

uşor dislocabile, disponibile a fi folosite în cele mai complexe situaţii de conflict 

şi la orice distanţă faţă de bazele de dislocare în care se află. 

 Dată fiind atât complexitatea acestor acţiuni, cât şi diversitatea categoriilor 

de forţe a statelor membre NATO, interoperabilitatea acestora este o condiţie 

esenţială. 

 În acest sens, subliniez asumarea angajamentelor individuale specifice 

pentru îmbunătăţirea capabilităţilor naţionale, în cel mai scurt timp, începând cu 

angajamentul de la Praga privind Capabilităţile PCC (noiembrie 2002), care 

priveşte patru domenii operaţionale principale pentru tot spectrul de operaţii ale 

Alianţei. Dintre acestea, asigurarea comenzii, comunicaţiilor, superiorităţii în 

domeniul Comunicaţiilor şi în domeniul Informaţiilor, constituie o cerinţă 

fundamentală, alături de apărarea împotriva atacurilor cibernetice, chimice, 

biologice, radiologice şi nucleare, îmbunătăţirea inter-operaționalizării forţelor 

dislocate, asigurarea dislocării rapide şi a sustenabilităţii forţelor luptătoare. 

 Multe obiective noi au fost menţionate succesiv în ultimii ani cu ocazia 

summit-urilor, acordurilor, etc. Merită menţionat Procesul de Planificare a 

Apărării al NATO pe termen lung, care include domeniul comandă, control, 

comunicaţii, computere şi informaţii (C4I2), dezvoltat apoi cu alte componente 

din acest domeniu. 

 Pe fond, interconectarea planului politic şi al celui militar face aproape 

imposibilă detectarea unui atac informaţional concret, ca de altfel şi certitudinea 
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unei păci durabile. Istoria nu a murit şi ca atare nici războiul nu a dispărut din 

setul de activităţi specifice comportamentului uman. 

 Sunt tot mai vizibile atacurile folosind noile tehnologii în câmpul 

informaţional. Pirateria electronică (hacking-ul) este acum folosită curent, 

aceleaşi tehnologii sunt folosite de actorii 

statali şi nonstatali care doresc să 

transmită mesaje de dezinformare. 

„Numitorul comun al tuturor acestora 

este, însă, faptul că acţionează profitând 

de anumite vulnerabilităţi din structura 

internă‖
4
 a sistemelor analizate. 

 Consolidarea securităţii sistemelor 

proprii, pentru a nu fi atacate, destabilizate, anihilate etc. este din ce în ce mai 

greu de realizat, dată fiind viteza în care evoluează tehnologia surselor 

perturbatoare; prevenţia deţine rolul principal, care trebuie să se actualizeze şi să 

se îmbunătăţească în permanenţă, rapid, maximizat. Tandemul prevenţie – 

securitate, deşi nu este infailibil, constituie totuşi cea mai sigură cale de luptă 

împotriva agresiunii cibernetice. 

 Arta războiului este, în sine, proprie fiecărei naţiuni, prin specificul militar 

tradiţional consacrat al fiecăreia dintre acestea, având la bază istoria arealului 

respectiv, experienţa, oamenii în sine, motiv pentru care nu se poate stereotipiza. 

 Să considerăm că armata secolului XXI va fi cibernetizată? Robotizată? 

Că luptătorul uman va fi înlocuit de cyborgi şi computere sofisticate? Ca 

sistemele de armamente vor fi autonome şi nu vor mai avea nevoie de intervenţia 

omului? Că homosapiens va deveni un subvenţionat al lui homodeus? Vom trăi şi 

vom vedea ! 

 
* Specialist în coordonare, conducere, management structuri de planificare militară, 

supraveghere,   consiliere, coordonare și control  domeniu tehnic și organizatoric pe 

linie de specialitate (comunicatii,informatica razboi electronic), conducere esaloane 

superioare în situații de pace, criză, si razboi. Invatamant superior militar/ civil. 
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 Dragoş-Adrian Bantaş, Între frică şi siguranţă: societăţile umane în căutarea securităţii, Editura 

CTEA, Bucureşti, 2019, p. 192. 
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DEEPFAKE - INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ ÎN SPRIJINUL 

ACŢIUNILOR DE DEZINFORMARE 

 

Col. (r) Dumitru CIURCI 

 

 Dezinformarea – o prezenţă cotidiană  

 Acţiunile de dezinformare, de prezentare a unor 

informaţii false sau înşelătoare au devenit o provocare 

majoră, cu frecvenţă cotidiană, pentru cetăţeanul 

consumator de ştiri şi de produse media.  

 Utilizarea internetului pentru prezentarea ştirilor 

din diverse domenii în timp aproape real, oferind 

avantajul realizării unei legături directe permanente 

între cel care generează o ştire şi cel interesat de ştirea 

respectivă, a schimbat în profunzime modul în care se 

transmit şi se accesează aceste produse. O asemenea 

evoluţie în domeniu a generat, în special pentru 

utilizatorii de vârstă tânără, o schimbare a preferinţelor 

în favoarea mijloacelor de informare on-line în detrimentul celor aşa-zis clasice 

(presa tipărită, emisiunile de radio şi TV). De asemenea, a crescut exponenţial atât 

volumul cât şi gradul de diversitate al acestor ştiri disponibile în flux permanent 

pentru publicul larg.  

 Avantajul de necontestat al accesului imediat face ca o ştire de interes, 

disponibilă online, să poată fi accesată şi la nevoie diseminată aproape instantaneu 

către alte persoane membre ale unui grup de prieteni sau unei comunităţi 

profesionale.  

 Beneficiind de avantaje certe, noile tehnologii bazate pe internet pot fi 

utilizate (ca un revers al medaliei) şi pentru transmiterea pe scară largă, mai ales 

prin intermediul reţelelor sociale, a unor produse (articole, videoclipuri sau 

imagini) create în scop de dezinformare, cu o viteză de propagare fără precedent. 

 Existenţa unor actori direct interesaţi care desfăşoară adevărate campanii 

de dezinformare pentru realizarea scopurilor proprii este un fapt dovedit, aceştia 

fiind, în unele cazuri, chiar nominalizaţi şi prezentaţi public.  

 Scopurile pentru care aceşti actori derulează aceste tipuri de campanii, 

inclusiv în mediul online, includ: erodarea încrederii în instituţii ale statului, în 

persoane şi instituţii politice, afectarea capacităţii cetăţeanului de a lua decizii în 

cunoştinţă de cauză şi pe baza unor informaţii verificate, sprijinul unor activităţi şi 

a unor ideologii radicale şi extremiste, crearea unor tensiuni sociale între diverse 

grupuri membre ale unei societăţi, promovarea unor ameninţări de tip hibrid la 

adresa securităţii unui stat. Dezinformarea promovată de actori statali poate 

contribui şi la afectarea încrederii în posibilităţile sistemelor sanitare de stat de a 
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face faţă unor situaţii de criză, cum este cea provocată de pandemia de 

coronavirus SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 

 În concluzie, dezinformarea acoperă o gamă tot mai variată de domenii de 

activitate, inclusiv militar, politic, social şi poate aduce atingere intereselor şi 

drepturilor cetăţeneşti fundamentale. 

 

 DEEPFAKES - inteligenţa artificială 

în slujba dezinformării 
 Exploatarea avantajelor oferite de noile 

tehnologii bazate pe inteligenţa artificială (AI) 

face ca actorii statali sau non-statali să-şi 

diversifice mijloacele şi metodele de propagare 

pentru desfăşurarea acţiunilor de dezinformare.  

 Ideea, împământenită ani la rând, că 

progresele în tehnologia informaţiei ar avantaja 

în mod inevitabil pe cei care caută şi vor să 

cunoască, în detrimentul celor care vor să 

ascundă sau să înşele, pare să se fi bazat mai mult pe dorinţă decât pe o evaluare 

tehnică obiectivă. Potenţialul imens pe care IA îl aduce de partea celor care doresc 

să îi împiedice sau să înşele pe cei care caută adevărul, ar putea compensa, dacă 

nu să le şi depăşească posibilităţile acestora din urmă. 

 Prin urmare, cei dornici de cunoaştere vor trebui să se confrunte în munca 

de înţelegere a realităţii şi cu nevoia de recunoaştere a ceea ce este fals în 

realitatea percepută, într-o lume în care este foarte uşor să te prefaci şi să înşeli. 

 Noutatea în domeniu constă în faptul că experţii au inventat sisteme de 

învăţare automată care pot „optimiza‖ dezinformarea. În cadrul acestui nou 

fenomen, procedeul denumit „deepfakes‖ este cel mai important exemplu.  

 Cuvântul deepfake combină termenii „deep learning‖ şi „fake‖ şi se referă 

la o formă de inteligenţă artificială sofisticată, prin care videoclipuri, imagini şi 

sunete sunt manipulate sintetic, rezultând reprezentări digitale, care par a fi reale. 

 Pentru prima dată IA a fost utilizată în scopul generării de videoclipuri 

false, care au atras atenţia publicului, la sfârşitul anului 2017. Atunci, de pe un 

cont cu numele Deepfakes, au fost postate în reţeaua socială „Reddit‖ videoclipuri 

cu conţinut pentru adulţi, realizate cu un algoritm de schimbare facială, prin care 

feţele actorilor din videoclipurile originale au fost înlocuite cu cele ale unor 

personalităţi sau actori consacraţi, fără ştirea sau permisiunea acestora. Ulterior, 

termenul deepfake a fost folosit tot mai mult cu referire la toate tipurile de 

videoclipuri care au fost editate folosind un algoritm, pentru a înlocui persoana 

din videoclipul original cu altcineva (în special o figură publică), într-un mod care 

face ca videoclipul să pară autentic. 

 Această tehnologie permite crearea de produse media sintetice (imagini, 

materiale video şi audio) de către sisteme informatice, ce se concurează între ele, 

Sursa foto: Depositphotos 

https://warontherocks.com/2019/10/dont-believe-your-eyes-or-ears-the-weaponization-of-artificial-intelligence-machine-learning-and-deepfakes/
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în cadrul unor reţele de tip neuronal, denumite generic reţele generatoare 

adversare (GAN - Generative Adversarial Networks).  

 Deepfakes folosesc două seturi separate de algoritmi care acţionează 

împreună: primul algoritm joacă rolul de „generator‖ şi învaţă să identifice 

tiparele din imagini sau videoclipuri pentru a crea un videoclip nou, în care apare, 

spre exemplu, chipul unei celebrităţi politice sau artistice; cel de-al doilea 

algoritm, ce joacă rolul unui spectator „discriminator‖, încearcă să descopere dacă 

o anumită imagine sau un anumit cadru video sunt autentice sau false, oferind 

apoi feedback pentru a consolida credibilitatea producţiei generată de primul 

algoritm. Fiecare algoritm contribuie la rafinarea produsului final pe baza 

rezultatelor celuilalt. 

 Procesul se repetă până la obţinerea unui produs cât mai credibil în care 

elementele false să fie greu sau imposibil de identificat. 

 Experţii au perfecţionat permanent tehnicile de învăţare profundă din 

spatele unor astfel de videoclipuri deepfake. Dacă la început s-a folosit 

schimbarea imaginii faciale originale dintr-un videoclip cu cea a unei 

personalităţi, ulterior s-a reuşit să se imite digital atât aspectul cât şi vocea 

indivizilor, pentru a se crea echivalentul unor aşa-zise „marionete‖ digitale. 

 Deepfakes poate prezenta oameni care efectuează acţiuni pe care nu le-au 

făcut sau care spun cuvinte pe care nu le-au spus niciodată. Practic, prin 

alimentarea modelelor cu sute sau mii de imagini de interes, algoritmii deepfakes 

învaţă să imite faţa cuiva din mai multe unghiuri şi într-o varietate de expresii. 

Prin autoînvăţare, algoritmul poate prezice cum ar arăta faţa persoanei ţintă 

mimând expresiile faciale ale altcuiva. Un proces similar este folosit pentru 

formarea unui algoritm deepfakes ce imită accentul, intonaţia şi tonul vocii cuiva. 

 Spre a exemplifica cu unele dintre cele mai cunoscute şi accesate 

videoclipuri deepfakes prezente în mediul online, vom menţiona că în acestea au 

fost utilizate feţele şi vocile unor personalităţi politice ca Barack Obama, Donald 

Trump, Hillary Clinton, Richard Nixon sau din domeniul tehnologiei ca Mark 

Zuckerberg şi actori ca Nicholas Cage, Tom Cruise, Arnold Schwarzeneger. 

Aceştia apar în materiale video ce pot fi accesate online în situaţii ce nu au existat 

niciodată în realitate. 

 În mod îngrijorător, numărul de videoclipuri deepfakes disponibile online 

s-a dublat în mai puţin de un an, de la 7.964 în decembrie 2018 la peste 14.000 

doar nouă luni mai târziu
5
 iar acest număr continuă să crească exponenţial. 

 Videoclipurile falsificate create de IA sunt, prin modul în care sunt 

utilizate, o formă recentă a dezinformării online. Deşi fabricarea şi manipularea 

imaginilor şi videoclipurilor digitale nu este neapărat o noutate în domeniu, 

dezvoltarea rapidă a tehnologiei bazată pe IA în ultimii ani a făcut ca procesul de 

creare a unor videoclipuri false convingătoare să fie mult mai uşor şi mai rapid. 

                                                           
5
 Rory Cellan-Jones, Deepfake videos 'double in nine months, 

https://www.bbc.com/news/technology-49961089 
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 Această formă de folosire a IA şi rezultatele ei au generat o preocupare din 

ce în ce mai mare pentru factorii de decizie politică şi pentru comunitatea 

ştiinţifică, deoarece, folosirea ei în scopuri nefaste poate afecta multiple zone ale 

activităţii sociale. 

 Deşi această tehnologie poate fi utilă şi revoluţionară în lumea filmului, 

fiind folosită pentru a reînvia sintetic chipurile şi vocile unor actori dispăruţi, pe 

măsură ce tehnologia deepfakes continuă să se îmbunătăţească, nu este dificil să 

ne imaginăm cum ar putea fi folosită pentru a lansa ştiri false, a sabota politicienii 

şi chiar pentru a ataca şi defăima persoane, prin intermediul reţelelor de 

socializare sau alte forme de diseminare online. 

 

 Riscuri potenţiale generate de tehnologia deepfakes 

 Tehnologia de realizare a deepfakes este deja la dispoziţia utilizatorilor 

obişnuiţi; există destul de multe instrumente software disponibile gratuit pe 

GitHub, cum sunt spre exemplu FakeApp, DFaker, Faceswap-GAN, Faceswap şi 

DeepFaceLab. Ca urmare, nu este greu să ne imaginăm că tehnologia ar putea fi 

folosită în campanii politice şi alte evenimente sociale semnificative.  

 Deşi, în prezent, se pot realiza deepfakes realiste şi credibile mult mai uşor 

decât la început, e nevoie de timp şi de resurse calificate. 

 În comparaţie cu alte posibilităţi mai ieftine de a realiza o campanie de 

dezinformare, deepfakes sunt încă o tehnologie costisitoare şi uneori ineficientă. 

Videoclipurile deepfakes pot fi, de obicei, contracarate cu uşurinţă prin verificarea 

încrucişată a situaţiilor sau faptelor prezentate şi, prin urmare, nu pot crea efecte 

de lungă durată. Cu toate acestea, videoclipurile artizanale deepfakes utilizate 

într-o campanie extinsă de dezinformare sau distribuite la un anumit moment (de 

exemplu, la câteva ore de la vot) pentru a provoca haos şi confuzie pe termen 

scurt, pot crea probleme, mai ales când avem de a face cu un public neavizat cu 

astfel de tehnici. 

 De la ameninţări la adresa cetăţenilor, la crima organizată şi probleme de 

securitate naţională, deepfakes ar putea afecta fiecare nivel al societăţii. 

 În primul rând, există riscuri de abuz la nivel individual. Deepfakes pot fi 

folosite pentru cyberbullying, defăimare şi şantaj. 

 Deepfakes pot fi folosite pentru a crea farse, cum ar fi un video în care 

preşedintele unui stat face afirmaţii total deplasate. De asemenea, pot fi folosite 

pentru a înlocui feţele unor personaje din filmele destinate adulţilor cu cele ale 

unor persoane publice, cu scopul de a le hărţui, defăima, şantaja sau afecta grav 

relaţiile personale prin distribuirea acestor materiale către prieteni sau membrii de 

familie. Chiar dacă ulterior se dovedeşte, în cele mai multe cazuri cu întârziere, că 

materialul este fals, prejudiciul asupra acelei persoane este deja creat şi devine 

greu sau imposibil de recuperat. 

 În politică, deepfakes poate fi folosit ca armă de către partidele de 

opoziţie pentru a modifica percepţia alegătorilor faţă de partidele aflate la putere 

şi pentru a-i determina să voteze în favoarea lor. 

https://translate.google.com/translate?hl=ro&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=https://www.datadriveninvestor.com/glossary/artificial-intelligence/
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 Deepfakes poate fi o mină de aur pentru organizaţii criminale ce le pot 

utiliza pentru înşelătorii virtuale. O preocupare a acestor organizaţii, chiar mai 

mare decât pentru manipularea imaginii şi video este capacitatea tehnologiei 

deepfakes de a imita, cu o precizie incredibilă, accentul, intonaţia şi modele de 

vorbire ale unei persoane ţintă. 

 Înregistrări audio manipulate sau vorbirea sintetizată pot fi utilizate în 

escrocherii virtuale efectuate prin intermediul reţelelor sociale sau prin apeluri 

telefonice, pentru a cere răscumpărare pentru un membru de familie în 

presupuse cazuri de răpire, accident rutier sau alte situaţii limită. 

 În sectorul corporatist, companiile ar putea crea videoclipuri deepfakes 

cu un director executiv (CEO) al unei companii rivale ce face declaraţii 

defăimătoare sau ofensatoare. Expunerea acestor materiale prin intermediul 

reţelelor sociale ar putea fi folosită pentru a manipula piaţa de valori. 

 Această tehnică produce deepfakes fotorealiste de oameni imaginari, dar 

poate fi adaptată de către cei interesaţi inclusiv pentru a genera semnături 

aparent reale ce pot fi utilizate pentru înşelarea senzorilor de recunoaştere 

facială ce permit accesul în obiective de importanţă strategică.  

 Cea mai mare îngrijorare o provoacă utilizarea de deepfakes pentru a 

provoca tulburări civile pe scară largă. Utilizată de către cei interesaţi ca o formă 

de propagandă, tehnologia deepfakes ar putea incita, prin denaturarea realităţii, 

la acţiuni de destabilizare, inclusiv în democraţiile occidentale.  

 Această tehnologie poate fi folosită pentru a submina reputaţia unui 

candidat politic realizând materiale în care acesta pare să spună sau să facă 

lucruri care nu au avut loc niciodată în realitate. 

 Deepfakes poate fi, în concluzie, o armă perfectă pentru furnizorii de ştiri 

false (fake news) care au posibilitatea de a influenţa, pozitv sau negative, 

majoritatea domeniilor de activitate umană: economic, social, politic, militar, de 

securitate, dar şi viaţa personală a oamenilor.  

 

 Soluţii de contracarare a efectelor negative ale deepfakes 

 Fiind o tehnologie bazată pe IA pentru producerea de videoclipuri false, 

deepfakes devine dificil, dacă nu imposibil, de detectat de către oamenii 

obişnuiţi. Este necesar, ca pentru detectarea elementelor false din imaginile sau 

videoclipurile analizate să fie utilizată o tehnologie similară, bazată pe IA, în 

vederea informării publicului larg despre conţinutul fals al acestor materiale. 

 În afară de tehnologie este nevoie şi de experţi care să-şi poată folosi 

cunoştinţele şi experienţa pentru a identifica cu precizie deepfakes. 

 Ca răspuns la aceste cerinţe, în cadrul unor companii de profil au fost 

dezvoltate servicii de detectare a produselor deepfakes. Având acces la baze de 

date ce conţin un număr foarte mare de imagini sau videoclipuri, aceste 

companii au posibilitatea să dezvolte modelul de IA bazată pe algoritmi ce pot 

detecta deepfakes cu un nivel de precizie destul de ridicat. Dar, cum tehnologia 

şi expertiza de acest tip nu sunt la îndemâna oricui, cel care solicită acest tip de 
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servicii trebuie să achite un preţ pe măsură. Astfel, deşi tehnologia de 

identificare a deepfakes există şi se îmbunătăţeşte permanent, nu este ceva la 

care va avea acces majoritatea cetăţenilor. 

 Mari companii cum ar fi Facebook şi Microsoft, au lansat iniţiative pentru 

detectarea şi eliminarea videoclipurilor deepfakes. Cele două companii au anunţat 

la începutul acestui an că vor colabora cu universităţi de top din SUA pentru a 

crea o bază de date dezvoltată cu videoclipuri false, în scopul susţinerii activităţii 

de cercetare pentru dezvoltarea soluţiilor de identificare şi eliminare a deepfakes. 

 Pe măsură ce tehnologia deepfake devine mai avansată, materialele video 

arată tot mai realist iar procesul de detectare a acestor materiale devine din ce în 

ce mai dificil. Putem afirma chiar că tehnicile de detectare rămân în cele mai 

multe cazuri în urma celor mai avansate metode de generare a deepfake. 

 Acum, mai mult ca niciodată, oamenii se bazează pe internet ca principală 

sursă de informaţii. Deoarece acest mediu este poluat cu o mulţime de informaţii 

false, inclusiv cu cele generate de tehnologia deepfakes, tot ceea ce se accesează 

din surse online trebuie să fie atent verificat şi evaluat. Ceea ce se poate face 

pentru moment de către consumatorii de media disponibilă online, este să se 

conştientizeze pericolul generat de deepfakes, pentru a limita propagarea acestora 

prin redistribuirea pe diferite căi, inclusiv reţele sociale. Detectarea deepfakes este 

un proces complex, care începe cu conştientizarea riscurilor generate de utilizarea 

acestei tehnologii şi cu educarea publicului pentru a verifica genul acesta de 

produse media, pornind de la premisa că informaţiile de calitate sunt cele care 

provin din surse verificate şi care sunt transmise pe canale consacrate. 

 Deepfake, ca tehnologie, este foarte controversată şi din punct de vedere 

legal. Conţinutul acestor materiale poate să fie în contradicţie cu legi deja 

existente în unele state. În altele, sunt generate dezbateri politice pentru iniţierea 

şi adoptarea unor legi specifice prin care să fie reglementată folosirea acestei 

tehnologii şi a aplicaţiilor sale. 

 

 Concluzii 

 Deşi de dată relativ recentă, tehnologia deepfakes este controversată şi în 

multe cazuri contestată, datorită potenţialului de a fi utilizată cu succes în acţiuni 

de dezinformare. 

 Tehnologia în sine nu reprezintă o problemă, pentru că este doar un 

instrument ce poate avea, în funcţie de modul cum este utilizat, mai multe aplicaţii 

pozitive decât negative. 

 Pentru a minimiza daunele făcute de cei care folosesc deepfakes cu 

intenţie nefastă, trebuie să fie luate anumite măsuri de precauţie. 

 Persoanele fizice, platformele de social media, precum şi presa ar trebui să 

aibă toate instrumentele disponibile pentru a testa rapid şi uşor produsele media 

pe care le suspectează a fi false. Aceste instrumente ar face posibil ca persoanele 

fizice să poată identifica imediat dacă ceea ce vizualizează sau partajează este 

autentic. 
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 Deepfakes poate contribui la cea mai mare ameninţare cu care se poate 

confrunta un stat, ca nimeni să nu mai ştie ce este adevărat. De aceea, 

consolidarea gradului de conştientizare a publicului, dezvoltarea tehnologiei de 

detectare şi punerea în aplicare a unor legi în domeniu sunt esenţiale pentru a 

diminua această ameninţare. 

 Deepfake nu reprezintă doar o problemă tehnică, ci este parte a unei 

probleme mult mai complicate generată de dezinformare. De aceea e clar că, prin 

analogie cu o cutie a Pandorei ce de-abia a fost deschisă, nu va dispărea în viitorul 

apropiat. Dar, prin îmbunătăţiri tehnice în capacitatea de detectare şi prin creşterea 

gradului de conştientizare a problemei de către publicul larg, putem învăţa să 

trăim cu această tehnologie pentru a-i limita pe viitor posibilele efecte negative la 

nivelul societăţii. 
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 Numărul 10 al revistei „Dincolo de Orizonturi” vine cu o noutate semnificativă, 

anume publicarea unui articol scris de un colaborator din Republica Serbia. Acesta este 

rezultatul discuţiilor avute cu omologii noştri sârbi pe timpul vizitei delegaţiei ADMRR 

„Al. I. Cuza”, de anul trecut, la Belgrad. Am fi dorit ca primul articol să se refere la 

cercetările făcute de specialiştii sârbi privind contaminarea radioactivă a unor zone. 

Sper să avem timp şi pentru acest articol. Oricum, întrucât întâlnirea de acest an cu 

colegii noştri sârbi a fost zădărnicită de pandemia generată de virusul COVID-19, am 

ajuns de comun acord la concluzia ca primul articol să fie despre acest nou inamic care 

deja are potenţial geopolitic. 

 În plus, şansa de a publica în revista noastră un articol scris de o personalitate 

de talia doamnei prof. dr. Elizabeta Ristanović nu putea să nu ne sensibilizeze. 

 Succinta bibliografie a doamnei prof. dr. Elizabeta Ristanović cu siguranţă va fi 

edificatoare. 

 Traducerea acestui material îi aparţine domnului colonel (r) Cedomir Voinov 

căruia îi mulţumim pentru efortul extraordinar pe care îl face permanent şi necondiţionat 

pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale Asociaţiei noastre. Materialul acesta a 

fost publicat şi în revista „Obdrana”, editată de Centrul de presă şi editare al 

Ministerului Apărării al Republicii Serbia. 

 Mulţumim pe această cale camarazilor noştri din Asociaţia „Veteranii 

Serviciului de Informații Militare al Serbiei” pentru implicarea lor pentru creşterea 

nivelului calitativ al revistei „Dincolo de Orizonturi”. 

 De asemenea, mulţumim doamnei Elizabeta Ristanović pentru acordul domniei 

sale ca acest articol să apară în revista noastră şi suntem convinşi că gestul său a 

deschis drumul unei cooperări de succes. 

 

COVID-19: O PRIVIRE ÎNAPOI 

SE PUTEA PREVEDEA PANDEMIA? 

 

Prof. dr. Elizabeta Ristanoviš** 

  

 La începutul pandemiei de Covid-19, 

președintele SUA, Donald Trump, a afirmat: Ăsta este 

un război. Și, într-adevăr, scena mondială a devenit 

curând câmpul de luptă al multor războaie fiindcă în 

culisele luptei împotriva virusului se duc și multe alte 

lupte geopolitice, diplomatice, economice, socio-

psihologice, informaționale și mediatice, care sunt parte 

a războiului general sau sunt o țintă și un scop în sine. 

De altfel, toți teoreticienii sunt de acord că informarea și 

dezinformarea, ca și ingineria socială, sunt instrumente 

importante ale războiului hibrid, mai ales astăzi, în 

realitatea virtuală a rețelelor sociale, unde fluxurile informaționale sunt deosebit 

de greu de controlat. Și nu doar în realitatea virtuală. 
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 Se folosește, oare, în acest scop știința, câtă etică se regăsește în știință și 

ce se întâmplă cu credibilitatea oamenilor de știință, care adesea, de voie sau de 

nevoie, devin instrumente în mâinile creatorilor de diverse jocuri? Să plecăm de la 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care de mult, mai ales de la gripa 

porcină din anul 2009, este în centrul atenției opiniei publice din cauza multor 

contradicții, la apariția cărora a contribuit, creând confuzie în diverse sfere, de la 

definirea conceptuală a pandemiei. 

 Printr-o utilizare inteligentă a mijloacelor globale de comunicare, s-a 

efectuat analiza declarațiilor și a discursurilor de presă ale oficialilor din domeniul 

sănătății și responsabililor din diverse țări ale lumii pe timpul crizei pandemice și 

s-a confirmat că acestea au fost pe deplin identice și create după aceeași matriță 

sau după una similară. Ajungem în fine și la nivelul individului, la 

responsabilitatea personală și la atitudinea reprezentanților, experților și 

oamenilor de știință, față de problema sau provocarea care pentru cei mai mulți a 

fost complet nouă și a impus un efort permanent de studiu şi analiză a tuturor 

dimensiunilor și consecințelor acesteia. 

 

 Este educat doar acel om care are obraz
6
 

 Principalul simbol al credinței oamenilor de știință este episcopului nostru, 

Nikolai
7
, care a oferit un răspuns memorabil tuturor acelora care azi vorbesc 

despre etică în știință și biomedicină spunând că „este educat doar acel om care 

are obraz‖. Ce obraz pot avea cei care, în timp ce vorbesc de etică în ştiinţă se 

ocupă de producerea de creaturi de genul celor descrise atât de sugestiv de 

Dostoievski în Însemnări din subteran. Poate chiar de aceea, de ani de zile, mulți 

încearcă fără succes să pătrundă în tainele spiritului unor astfel de genii, ca și în 

tainele forței și vitalității popoarelor care i-au zămislit. 

 Să ne întoarcem la coronavirus. Acesta, de asemenea, poate fi privit și din 

unghiul informațiilor și al securității. Din această perspectivă este interesant de 

menţionat numărul mare de infecții înregistrate în rândul celor mai importanţi 

oficiali mondiali sau al oamenilor din anturajul acestora, precum și 

(dez)informările care au apărut în mijloacele de informare în masă despre acestea. 

 Oare nu a trezit atenţia nimănui că pe timpul acestei pandemii au fost 

publicate cu mare viteză lucrări științifice, că multe baze de date au devenit 

deschise și accesibile în timp ce multe lucrări publicate dispăreau rapid din bazele 

de date, ceea ce a reprezentat o mare problemă pentru toți cei care sunt implicați 

                                                           
6
 Joc de cuvinte în limba sârbă: Obrazovan je samo čovek koji ima obraz. (Este educat doar acel 

om care are bun simț). 
7
 Nikolaj (Nikola) Velimiroviš (1880-1956), episcop al Bisericii Ortodoxe Sârbe, reputat teolog și 

orator, numit și „Noul Ioan Gură de Aur‖. Naționalist sârb, critic fervent al materialismului și 

culturii și civilizației europene. A militat pentru unitatea bisericilor ortodoxe. Criticat pentru 

numeroase poziții antisemite, a acționat împotriva comuniștilor și partizanilor. În 1946 a emigrat 

în SUA, unde a și murit. Moaștele acestuia au fost aduse din SUA în Serbia în 1991. Este 

considerat un sfânt sârb, canonizat (în 2003) ca „Sfântul Episcop Nikolaj de Ohrid și Ţiča‖. 
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în știință și știu că pentru a scrie lucrări este nevoie și de menționarea surselor. 

Dar și acest lucru s-ar putea explica rațional deoarece apăreau într-un ritm rapid 

noi date despre virus, imuno-patogeneză, manifestări clinice, iar informațiile 

publicate astăzi puteau fi învechite și depășite chiar a doua zi. 

 Atunci ce este neobișnuit? Problema zoonozelor – care reprezintă factorul 

determinant al crizei care a paralizat și zdruncinat lumea și a intrat în toate sferele 

vieții umane: politică, economie, securitate, etc. Poate ar trebui analizată din 

perspectiva expertizei umane și a domeniului medical veterinar, a științei și 

apărării biologice. De altfel, abordarea științifică trebuie să fie unitară, 

multidisciplinară și filozofică, deoarece știința este indivizibilă și nu poate fi 

ținută în frâu de domenii înguste care adesea ni se impun prin standarde 

obligatorii, poate cu dorința ca în viitor oamenii să nu fie educați și luminați în 

multe domenii. În acest context trebuie analizată și sinteza dintre biomedicină și 

securitate, precum și necesitatea integrării lor mai profunde în domeniul educației 

în concordanță cu actualele provocări de securitate. 

 În dorința de a merge mai departe și de a afla mai mult, oamenii din lumea 

științei au citit cu înfrigurare toate articolele nou apărute și pe cele publicate 

anterior, au învățat, au analizat, s-au îndoit... Dar există loc de îndoială când 

vorbim de coronavirus? Despre aceasta au scris și au vorbit virusologi și experți în 

imunologie de renume mondial, academicieni, laureați ai Premiului Nobel, 

analizând asemănările și deosebirile dintre Covid-19 și rudele acestuia, 

caracteristicile și modificările virusului și multe altele. Multe descoperiri ne stau 

în faţă. 

 

 Marfă cu dublă utilizare  

 În legătură cu aceasta, multe nedumeriri provoacă unele lucrări publicate 

încă din anii 2013 și 2015, în reviste științifice eminente, de nivel mondial, cum ar 

fi Nature și Nature Medicine, privind experimentele ce se efectuau încă de pe 

atunci în institute de cercetare din întreaga lume pe tema încrucișării virusului 

SARS cu rudele sale din mediul natural. Pare într-adevăr ilogic, dar acestea pot fi 

încadrate într-un pachet de încercări eșuate de descoperire a unui vaccin eficient 

împotriva SARS, deși acest virus a rămas localizat la nivelul Chinei. Într-o lucrare 

comună a unui grup de autori de la Universitatea din Carolina de Nord, Harward, 

Institutul din Wuhan și Zürich, publicată în anul 2015 (V.D.Menachery et al. A 

SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human 

emergence. Nature Medicine - 2015.(21):1508-1513), au fost prezentate 

rezultatele încrucișării, respectiv ale creării virusului himeric SARS și a unui virus 

similar acestuia de la un liliac din China, posibilitatea acestei himere de a infecta 

celule epiteliale umane în cultură, precum și rezultatele infectării șoarecilor de 

laborator cu un virus hibrid obținut în acest fel. Rezultatele au arătat că hibridul 

este mai puțin letal pentru șoareci decât SARS, dar în cazul animalelor mai în 

vârstă imaginea clinică a afecțiunilor era mult mai gravă decât la cele mai tinere. 
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Următoarea fază a experimentului a fost încercarea de a găsi un vaccin, având în 

vedere că SARS inactivat nu și-a dovedit eficiența. 

 Citind această lucrare puteți crede că oameni de știință eminenți își fac 

treaba cu simț de răspundere, fără a suspecta că rezultatele activității acestora pot 

fi folosite abuziv, deşi inclusiv știința, din păcate, este dintotdeauna o marfă cu 

utilizare duală. În același an, în prestigioasa revistă Nature a apărut și articolul lui 

D. Butler, Engineered bat virus stirs debate over risky research, în care autorul se 

întreba dacă un coronavirus creat în laborator care poate infecta oameni, respectiv 

celule ale tractului respirator al omului, poate avea potențial pandemic. Întrebarea 

este, poate, ciudată pentru omul neinstruit în acest domeniu, dar nu și pentru cei 

care știu că virusurile modificate trăiesc și supraviețuiesc relativ puțin în natură. 

 Dacă hoinărind prin arhiva aceleiași reviste, Nature, mergem în urmă cu 

doi ani, în anul 2013, găsim și o lucrare semnată de un grup de autori din Wuhan 

(China), SUA și Australia (Xing Yi Ge et.all. - Isolation and chracterisation of a 

bat SARS-like coronavirus as thet uses the ACE-2 receptor. Nature. 2013. 

(503):535-538) care au izolat dintr-o specie de lilieci din China și au determinat o 

secvență genetică a virusului SARS-CoV, care este legat de receptori ACE-2 de la 

celule umane și manifestă tropism pentru diverse tipuri, ceea ce arată 

însemnătatea descoperirii patogenilor care se află în rezervoarele naturale drept o 

verigă importantă în strategia luptei împotriva posibilelor pandemii care ne 

așteaptă în viitor. 

 În același timp, virusologi de la Institutul Pasteur, precum Simon Wain-

Hobson, avertizau asupra pericolului virusurilor himerice sintetizate, deoarece 

nimeni nu va putea prevedea traiectoria acestora şi potențialul lor patogen în 

situaţia în care ar scăpa din laborator, în timp ce guvernul SUA adoptă un 

moratoriu asupra finanțării în continuare a cercetărilor în acest domeniul pentru 

găsirea unui vaccin împotriva virusurilor SARS, MERS și gripal. 

 La 5 august 2019, influentul 

cotidian New York Times relata despre 

încetarea activității cu microorganisme 

mortale în laboratoarele militare 

americane din motive de securitate, iar în 

ediția din 31 august a.c. ziarul avertiza 

asupra apariției unei epidemii de 

pneumonii neobișnuită în SUA, pentru 

care erau acuzate țigările electronice. 

 

 Simularea „Event 201” 

 La 18 octombrie 2019, la Universitatea Johns Hopkins din SUA, în 

cooperare cu Forumul Economic Mondial și Fundația Bill & Melinda Gates, s-a 

executat exercițiul de simulare multimedia Event 201, în cadrul căruia s-a jucat un 

scenariu de pandemie provocată o nouă boală respiratorie, de natură zoonotică 

(CAPS-coronavirus acute pulmonary syndrome), după modelul precedentelor 
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epidemii de SARS și MERS, care ar dura 18 luni și ar avea ca efect moartea a 65 

de milioane de oameni. Pandemia ar dura până la descoperirea unui vaccin 

eficace, ceea ce nu s-ar întâmpla în decursul primului an sau până la îmbolnăvirea 

a 80-95% din oamenii de pe planetă. În cadrul exercițiului a fost promovat 

parteneriatul public-privat al unor structuri și instituții naționale, guvernamentale 

și internaționale ca răspuns la marea pandemie, cu scopul depășirii consecințelor 

dificile sanitare, economice și sociale ale acesteia. Experții au fost unanimi în a 

aprecia că este doar o problemă de zile până când va izbucni o pandemie cu 

posibile consecințe catastrofale. S-a considerat că pierderile economice medii din 

cauza epidemiei ar ajunge la 0,7% din PIB-ul global sau la 570 de miliarde de 

dolari. În numărul din 12 decembrie 2019, revista Forbes analiza nivelul de 

pregătire pentru pandemia viitoare, în contextul logisticii și al aprovizionării cu 

măști, materiale de dezinfecție, purificare a apei, ca și al cercetărilor și prelucrării 

datelor în țările unde nu există capacități adecvate, precum și al provocării de 

panică, răspândirii de teorii ale conspirației și posibilului colaps economic. Se 

evidenția importanța comunicării în perioada de criză și a oferirii de informații 

rapide şi sigure, obligația statelor și guvernelor de a investi în mijloace pentru 

dezvoltarea de vaccinuri, diagnoză și medicamente, precum și necesitatea ca OMS 

să intensifice eforturile în contextul contramăsurilor medicale și al echipamentelor 

individuale de protecție. 

 În perioada 15-29 octombrie 2019, la Wuhan s-a desfășurat cea de-a VII-a 

ediție a Jocurilor Militare Mondiale şi deja în decembrie în acest oraș au fost 

înregistrați primii pacienți. La 5 ianuarie 2020, OMS a dat publicității un raport 

privind apariția unor pneumonii în China, cu cauză necunoscută, în timp ce la 22 

ianuarie întregul oraș Wuhan, cu 11 milioane de locuitori, era în carantină, iar 

zece zile mai târziu OMS a emis un comunicat privind amenințarea generală 

cauzată de noul coronavirus. 

 Tradiționalul Forum de Securitate de la München s-a desfășurat în 

perioada 4-16 februarie 2020, iar între tezele principale ale participanților se 

regăsește nevoia confruntării SUA cu China și a stăvilirii creșterii puterii 

economic şi tehnologice chineze. 

Al cui obiectiv este acesta?  

 Chinezii răspund că Occidentul nu dorește să vadă succesul societății 

socialiste chineze, că statul chinez are dreptul să se dezvolte și că nimeni nu îl 

poate opri. Ceva s-a schimbat în discursul public. China nu mai tace și nu mai 

răspunde cu mănuși. 

 La 11 martie 2020, OMS a decretat pandemia. Pe de altă parte, în aceeași 

zi, directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA 

menționează înregistrarea multor cazuri de pneumonii grave încă din septembrie 

2019, subliniind că multe au fost diagnosticate greșit drept gripă. Aşa se explică 

faptul că în perioada sezonului rece s-au îmbolnăvit 33 de milioane de locuitori ai 

SUA și au murit 21.000, mulţi probabil infectaţi cu virusul COVID-19. 
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 Să mai reamintim că tot directorul OMS vorbea în anul 2001 despre 

proiectul carantinei totale care va fi consecința unui „atac biologic chinez‖. 

 Afirmațiile anterioare despre coronavirus și gripă au fost comentate de 

către televiziunea chineză de stat, care a subliniat că „SUA datorează lumii un 

răspuns la multe întrebări legate de situația epidemiologică, dar și despre multe 

altele...‖. 

 Aceasta era situaţia în ajunul marii pandemii care, până la data scrierii 

acestui material, a luat deja viaţa a peste 1.000.000 de oameni. Bilanțul nu este 

definitiv. Lupta continuă cu virusul COVID-19 şi cu efectele acesteia. Mai mult, 

panica dar şi efectele distrugătoare asupra economiilor încet, încet, se transferă în 

plan social. Aceasta se vede pe străzile marilor oraşe americane şi se simte în 

fiecare țară în mod individual. 

 

 Unde suntem noi în Serbia 

 La pandemie am răspuns organizat, hotărât și eficient. Sistemul nostru de 

sănătate a demonstrat vitalitate, iar principiile care stau la baza lui au demonstrat 

sustenabilitate în situații de criză, în timp ce sistemele statelor bogate și puternice 

s-au împleticit în fața afluxului unui număr mare de îmbolnăviri. Am demonstrat 

că este nevoie de o abordare într-adevăr multisectorială, interdisciplinară în 

soluționarea problemelor, precum și că oamenii sunt cea mai mare bogăție a 

noastră. Pe lângă toate acestea, am întins o mână de ajutor frățesc poporului 

nostru din Republica Srpska din Bosnia și Herțegovina, dar și statelor din regiune. 

 

 Încotro și cum să mergem mai departe 

 Este obligația noastră să ne întoarcem către noi înşine și să reflectăm 

asupra acestei situaţii unice, să încercăm să tragem concluzii pertinente din 

experienţa dobândită până acum, să depășim slăbiciunile și să pornim uniţi și 

puternici în întâmpinarea provocărilor care ne așteaptă. Pandemii și epidemii au 

mai fost şi vor mai fi, fie ele naturale sau nu, de aceea este important să investim 

în știință și resurse, producția de reactivi, 

medicamente și vaccinuri, să consolidăm 

capacităților de diagnosticare. În legătură cu 

aceasta, trebuie consolidat în mod deosebit 

sistemul medical militar, care trebuie să 

constituie o bază sigură pentru popor în 

luptele care vor urma, în toate situațiile de 

criză posibile, pentru care se impune să ai 

proceduri, personal calificat şi resurse. 

 În acest domeniu trebuie întărite colaborările regionale și internaționale cu 

toți cei care au același scop: binele general. Veșnicia și universalitatea legilor 

naturii și faptul că omul este un element minuscul al acestor mecanisme sunt un 

imperativ în căutarea armoniei, dialogului și colaborării dinamice. 
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 Închei prin a rememora cuvintele marelui scriitor rus, Feodor Dostoievski: 

„pedeapsa tuturor Raskolnikovilor și Karamazovilor îi va ajunge și pe Marii 

Inchizitori de azi, iar libertatea lor, înțeleasă într-un mod monstruos, se va îneca în 

propriul întuneric. Răzbunarea naturii poate fi crudă fiindcă în natură pulsează și 

comunică pe frecvențele lor și microorganisme, în a căror lume au pătruns oameni 

fără suflet‖. 

 

** Prof. dr. Elizabeta Ristanović este șefa Secției de genetică microbiană și imunologie 

la Spitalul Militar Central din Belgrad (VMA), unde este angajată din 1998. 

 A fost şef de promoţie la Universitatea din Belgrad unde ulterior și-a dat și 

doctoratul (2002) în domeniul microbiologiei și imunologiei, devenind cel mai tânăr 

doctor în științe din Armata Serbiei și Muntenegrului.  

 În perioada 2007-2011 a îndeplinit funcția de adjunct al șefului VMA, poziţie din 

care a militat pentru iniţierea unor relaţii de colaborare cu instituţii similare din 

străinătate. 

 Activitatea didactică a fost una din priorităţile doamnei Ristanoviš, aceasta fiind 

profesor la Universitatea de Apărare din Belgrad din 28.06.2013 unde predă disciplinele 

Bioterorism şi Managementul situaţiilor de criză şi la Facultatea de Medicină Militară 

unde predă Microbiologie medicală și Medicina situațiilor de urgență.  

 Aura de om de ştiinţă a doamnei prof. dr. Elizabeta Ristanoviš a depăşit graniţele 

ţării, în prezent aceasta bucurându-se de o recunoaştere internaţională materializată în 

primirea postului de profesor la Centrul European pentru Pace și Dezvoltare al 

Universității pentru Pace a ONU, unde ţine cursuri referitoare la bioterorism și 

managementul situațiilor de urgență. 

 Datorită notorietăţii de care se bucură la nivel naţional ca expert în bioterorism şi 

protecţie medicală a fost cooptată în Grupului de lucru al Guvernului Republicii Serbia 

pentru controlul mărfurilor cu utilizare duală. De asemeni, reprezintă Ministerul Apărării 

al Serbiei pentru colaborarea cu organizațiile internaționale care au ca obiect de 

preocupare bioterorismul, limitarea efectelor acestuia, protecţia mediului, etc. 

 Doamna prof. dr. Ristanoviš este şi un pionier al învăţământului de la distanţă, 

fiind totodată autoarea primei cărți electronice de la Universitatea de Apărare din Belgrad 

și a două cursuri pentru învățământ la distanță, ambele tratând probleme din domeniul 

bioterorismului, prevenirea acestuia și reacția la acesta. Aceste lucrări au fost traduse în 

limba engleză și au suscitat o mare atenție în cadrul programului Parteneriat pentru Pace 

și al ONU. Este participant, lector itinerant și membru al comitetelor științifice al multor 

reuniuni științifice de specialitate ce au loc la nivel naționale și internaționale. Este 

câștigătoarea Premiului Vuk pentru contribuție la educația, știința și cultura Republicii 

Serbia și spațiului sârbesc şi a fost decorată cu medalia militară pentru rezultate în 

serviciu. 
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I S T O R I E 

 
POLITICA EXTERNĂ ŞI DIPLOMAŢIA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL 

LUI ALEXANDRU IOAN CUZA 

 

Col. (r) Cristache GHEORGHE 

 

 S-au împlinit în acest an 200 de ani de la 

naşterea uneia dintre cele mai de seamă personalităţi ale 

istoriei noastre naţionale – Alexandru Ioan Cuza, 

Domnul Unirii şi al Reformelor. 

 Născut la 20 martie 1820 la Bârlad, cu studii 

făcute la Iaşi şi la Paris, participant la mişcarea 

revoluţionară din Moldova din martie 1848, pârcălab de 

Galaţi şi hatman al Moldovei, Alexandru Ioan Cuza s-a 

aflat în primele rânduri ale luptei pentru Unirea 

Principatelor. Activitatea sa l-a făcut cunoscut şi 

apreciat atât de popor cât şi de diriguitorii vremii, fapt 

ce a contribuit la alegerea sa, la 5 ianuarie 1859, la Iaşi, 

ca domnitor al Moldovei, iar apoi la Bucureşti, la 24 

ianuarie 1859, unde prin dubla sa alegere Europa Marilor Puteri a fost surprinsă şi 

pusă în imposibilitatea de a se opune în vreun fel. 

D omnia sa, deşi scurtă (de numai şapte ani) a fost deosebit de rodnică în 

toate sectoarele vieţii economice, politice, culturale, etc. Reformele luate în 

timpul său au stat la baza statului modern român. 

 Actul de la 24 ianuarie 1859 al Unirii Moldovei cu Ţara Românească, ca şi 

profundele reforme înnoitoare care i-au urmat şi-au pus amprenta şi asupra 

politicii externe a statului modern român, considerată, pe bună dreptate, drept 

primul capitol al istoriei noastre diplomatice. Reflectând politica tradiţională şi 

firească a României, politica externă românească din cei şapte ani ai domniei lui 

Alexandru Ioan Cuza a concentrat, totodată, în germene întreaga dezvoltare 

politică viitoare a ţării. Tânărul stat modern român, recent apărut pe harta 

continentului, a reuşit să se afirme ca o entitate europeană distinctă. „Neadormit‖ 

în domeniul relaţiilor externe, Alexandru Ioan Cuza a apărat cu fermitate, dar şi 

cu demnitate, drepturile ţării în fruntea căreia fusese ales. Programul său extern 

era deosebit de important pentru destinul tânărului stat român: de la recunoaşterea 

dublei sale alegeri şi până la câştigarea drepturilor ce reveneau oricărui stat 

suveran. Dându-şi seama de greutăţile imense ce-i stăteau în faţă – atât cele 

interne, izvorâte îndeosebi din instabilitatea politică şi guvernamentală generată 

de prevederile politice restrictive ale Convenţiei de la Paris, cât şi cele venite din 
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afară – domnitorul a considerat necesar să concentreze în propriile-i mâini 

activitatea de politică externă. 

 Astfel, imediat după dubla sa alegere, 

Cuza s-a străduit să stabilească contacte 

directe cu marile puteri, scop în care a trimis 

în principalele capitale europene delegaţi sau 

reprezentanţi personali pentru a pleda cauza 

recunoaşterii faptului împlinit din 5 şi 24 

ianuarie 1859: Vasile Alecsandri la Paris, la 

Londra și la Torino, Ludovic Steege la Viena 

și la Berlin, principele Obolenski la 

Petersburg, cărora li s-au alăturat apoi Ștefan 

Golescu, Dumitru Brătianu și Ioan Bălăceanu. 

 Paralel cu activitatea desfășurată de trimișii diplomației, Alexandru Ioan 

Cuza s-a preocupat și de organizarea temeinică a activității diplomatice de la Iași 

și București. În locul Secretariatelor de Stat, care aveau în atribuții probleme de 

politică externă, dar și preocupări de natură internă, s-au înființat Ministere de 

Externe, a căror organizare urma să se apropie cât mai mult de cele existente în 

celelalte state europene. Astfel, la 22 februarie/6 martie 1859 s-a hotărât ca 

„Ministerul Trebilor Străine‖ din Țara Românească să înceteze de a mai fi 

„centrul tuturor trebilor publice‖, dorindu-se să aibă în atribuții numai probleme 

strict de politică externă. Noua organizare a ministerului, din iulie 1859, arată însă 

că acest deziderat nu a putut fi atins în acea vreme. De-abia în vara anului 1861 

cea de-a doua diviziune a ministerului a fost transformată în direcție, șeful ei fiind 

înaintat la funcția de director de departament cu atribuţiuni numai pentru 

conducerea direcției treburilor externe. 

 O atenție aparte a fost acordată și propagandei externe. La inițiativa lui 

Vasile Alecsandri, la acea vreme ministru de Externe al Moldovei, s-a înființat un 

serviciu permanent al presei și propagandei peste hotare, astfel că la 1/13 ianuarie 

1860, în cadrul ministerelor de externe de la București și Iași, a luat ființă câte un 

birou de corespondență cu străinătatea care trimiteau informațiile unui birou 

central de la Paris, al cărui titular fusese numit publicistul Jean Ubicini. Prin grija 

acestui mare prieten al românilor, până în toamna anului 1861, în presa franceză, 

dar și în publicaţiile din Spania, Italia și Portugalia, s-au publicat numeroase 

materiale referitoare la Principatele Române. Din septembrie 1861, sarcina 

dirijării serviciului de propagandă a fost preluată de titularul Agenției 

Principatelor de la Paris, funcție instituită cu un an înainte. În tot timpul domniei 

lui Alexandru Ioan Cuza s-a depus o intensă activitate de informare a opiniei 

publice străine asupra evenimentelor ce se derulau în țară în vederea consolidării 

statului. 

 Un act important în organizarea structurii de afaceri externe a 

Principatelor Unite l-a constituit Decretul din 27 iulie/8 august 1862 prin care s-a 

creat un minister unic, prin unificarea celor două structuri de externe existente în 
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Moldova și Țara Românească. Odată cu contopirea lor a avut loc și o reorganizare 

a noului departament în care, treptat, au fost cooptați oameni capabili, cu 

experienţă politică şi mai ales patrioţi în fapt, nu în vorbă. 

 O nouă etapă a procesului de creare a structurilor specializate în 

organizarea şi desfășurarea activităţii externe a ţării a constituit-o organizarea 

primelor agenții diplomatice românești la Constantinopol, Paris și Belgrad. 

 Conform art. 9 al. 2 al Convenției de la Paris din 19/31 august 1858, 

domnitorii Principatelor Române erau „reprezentați la curtea suzerană prin agenți 

(capuchehaie), născuți moldoveni sau munteni, nesupuși la nicio protecție străină 

și primiți de Poartă.‖ Odată cu înfăptuirea Unirii Principatelor, importantă izbândă 

împotriva suzeranității otomane, Cuza a trecut la înlocuirea foștilor reprezentanți 

ai Țărilor Române de la Constantinopol cu titularii celor două delegații trimise în 

capitala Imperiului Otoman, în februarie 1859, Costache Negri și Ioan I. 

Filipescu, astfel încât s-a asigurat continuitatea de reprezentare a celor două 

Principate. 

 Problema numirii unor agenți diplomatici la Constantinopol nu s-a putut 

pune decât după recunoașterea de către Imperiul Otoman a dublei alegeri, prin 

Protocolul de la Paris din 6/18 septembrie 1859. În calitate de unic agent 

diplomatic al Principatelor Unite a fost numit Costache Negri, care se bucura de 

mult respect și prețuire în cercurile diplomatice de la Constantinopole. Eforturile 

depuse de acesta în a apăra politica promovată de domnitorul român au fost 

deosebite. Ele s-au lovit nu o dată de atitudinea retrogradă a guvernului otoman. 

„Nu se va ști niciodată la voi – scria șeful cancelariei domnitorului lui Vasile 

Alecsandri – ce comori de abnegație, de devotament, de patriotism cheltuiește 

Negri în această poziție diplomatică semănată cu capcane, cu înșelăciuni, cu 

șiretlicuri, cu amăgiri, cu imprudențe, cu erori care se potrivesc atât de puțin cu 

loialitatea inimii sale și a experienței spiritului său.‖ 

 În principal, activitatea Agenției diplomatice românești la Constantinopol, 

deopotrivă capitală a Imperiului Otoman și centru al activității diplomatice al 

marilor puteri privitor la sud-estul european, s-a concentrat asupra prezentării 

tuturor inițiativelor românești, politice și economice și obținerea unor înlesniri în 

conformitate cu normele internaționale. Așa, de pildă, cetățenii români urmau să 

aibă, pe întreg teritoriul Imperiului Otoman, pe principiul egalității și al 

reciprocității, aceleași drepturi ca și cetățenii aparținând marilor puteri. Ea a 

marcat poziția diplomatică independentă a statului român, contribuind în mod 

substanțial la cucerirea unor atribute de suveranitate. 

 Eforturile deosebite depuse de Domnitorul Unirii și de principalii săi 

colaboratori de a se crea agenții diplomatice în principalele capitale europene s-au 

concretizat în crearea doar a două astfel de agenții: la Paris și la Belgrad. 

 Pornind de la poziția de mare putere pe care o avea Franța în acel moment, 

ca și de la atitudinea constantă adoptată în favoarea Unirii, Vasile Alecsandri a 

întocmit, în noiembrie 1859, un amplu raport în care documenta necesitatea 

înființării unei agenții diplomatice la Paris și prezenta atribuțiile ce urmau să 
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revină reprezentantului Principatelor Unite Române în capitala Franței, insistând 

în același timp și asupra creării unui birou de corespondență, cu atât mai mult cu 

cât – sublinia el – „presa franceză, mai presus decât toate celelalte organe străine, 

a dat consistență puternică ideii mântuitoare a Unirii, impunând diplomației 

europene, voința noastră națională... într-un cuvânt, la toate împrejurările mari și 

grele, noi am găsit în presa franceză un avocat elocvent și un sprijin luminat‖. 

 Hotărârea de înființare a unei Agenții diplomatice la Paris a fost luată la 

începutul anului 1860, dar transpunerea ei în practică a mai durat încă o jumătate 

de an, perioadă în care au prins însă contur propunerile lui Vasile Alecsandri de 

organizare a unei intense propagande prin presă. 

 La 26 iulie/7 august 1860, printr-un decret domnesc, a fost numit cel dintâi 

reprezentant diplomatic al Principatelor Unite Române la Paris în persoana lui 

Iancu Alecsandri, fratele poetului. Dând dovadă de tact și pricepere, el a reușit să 

realizeze cu succes obiectivele diplomatice ale tânărului stat național, între care 

un loc central l-au ocupat cele privind încheierea de convenții, obținerea dreptului 

de a bate monedă, apărarea hotarelor, etc. În același timp, s-a preocupat și de 

atragerea unor specialiști francezi în vederea ajutării efective a organizării unor 

sectoare sau ramuri ale administrației de stat din Principate. Dovedind un real 

talent, Iancu Alecsandri, ajutat și chiar suplinit pentru scurte perioade de fratele 

său, a reușit să imprime Agenției diplomatice de la Paris o anume conduită. Ea a 

contribuit în mod semnificativ la realizarea obiectivelor politicii promovată de 

statul român. 

 Cealaltă agenție diplomatică înființată în timpul domniei lui Alexandru 

Ioan Cuza a fost cea de la Belgrad, adică în capitala unui stat vecin și prieten, al 

cărui statut și ale cărui aspirații naționale erau asemănătoare. Ea a luat ființă în 

prima parte a anului 1863, deci după desăvârșirea unirii politice și administrative 

a Principatelor Române. Agenția își desfășura activitatea în baza principiului 

reciprocității – acreditarea, în același timp, a agenților diplomatici români la 

Belgrad și sârbi la București. Ca urmare, au fost desemnați Teodor Callimachi și, 

respectiv, Costa Magazinovici. În tot timpul șederii lui Teodor Callimachi în 

capitala Serbiei agenția în fruntea căreia se afla a fost principalul element pentru 

asigurarea unei orientări comune româno-sârbe față de Poartă. În același timp, 

lupta împotriva dominației otomane se împletea strâns cu cea contra celei 

habsburgice. În activitatea sa, Teodor Callimachi nu s-a mărginit numai la 

prezentarea tuturor evenimentelor care aveau loc în țară, ci a participat în mod 

activ la acțiunile în vederea creării unei adevărate antante a statelor și națiunilor 

din Balcani. 

 Chiar dacă nu beneficiau de privilegiile diplomaților acreditați de către 

puterile europene, reprezentanții diplomatici români au reușit să apere interesele 

naționale și să creeze un climat favorabil atât de necesar pentru viitoarea 

schimbare a statutului internațional al țării. 

 În tot timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în condiții internaționale 

complicate, diplomația românească a trebuit să facă față unor probleme 
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numeroase și dificile. Aflate încă sub suzeranitatea Porții și sub garanția colectivă 

a celor șapte puteri europene, Principatele Unite au reușit ca, printr-o politică 

diplomatică înțeleaptă, să-și atingă obiectivele imediate și să pregătească terenul 

pentru cele de perspectivă. 

 O primă problemă care a stat în fața diplomației românești imediat după 

24 ianuarie 1859 a fost aceea a recunoașterii dublei alegeri a domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza. Intervalul deosebit de scurt pe care l-au avut la dispoziție 

mesagerii diplomației românești în a atrage de partea cauzei românești puteri ce 

până atunci se dovediseră ostile ideii de unire a Principatelor sau de a explica 

puterilor favorabile unirii sensul evenimentelor petrecute la Iași și București, nu a 

constituit, așa după cum s-a dovedit în realitate, un obstacol. Trimișii 

domnitorului în principalele capitale europene au desfășurat o activitate intensă, 

dar benefică, în favoarea obținerii recunoașterii dublei alegeri a lui Cuza. 

 Trimis la Constantinopol, Costache Negri a avut de întâmpinat încă de la 

început atitudinea ostilă a Porții față de evenimentele petrecute la 5 și 24 Ianuarie 

1859 la Iași și respectiv la București. Paralel cu încercările de a obține o 

întrevedere oficială cu ministrul de Externe, Fuad Pașa, sau cu marele vizir, 

Mehmed Ruchdi, Costache Negri a depus serioase eforturi în vederea informării 

diplomaților acreditați la Constantinopol. Prin audiențe oficiale ori întrevederi 

particulare, prin rapoarte și scrisori a încercat să explice ceea ce se întâmplase în 

Principate, poziția pe care o căpătaseră acestea în urma actului de la 24 ianuarie 

1859, dar și obiectivul esențial al politicii externe românești. Misiunea lui 

Costache Negri în capitala otomană, căruia, din februarie 1859 avea să i se alăture 

și Ion I. Filipescu, nu a rămas fără urmări. După oficializarea, la 7/19 septembrie 

la Paris, a dublei alegeri, la sfârșitul aceleiași luni, Poarta avea să semneze și ea 

actul de recunoaștere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al celor două Principate 

Române. 

 În vederea atingerii aceluiași scop – al recunoașterii dublei alegeri – Vasile 

Alecsandri, în calitatea sa de ministru de Externe al Moldovei, fusese trimis de 

domnitorul Alexandru Ioan Cuza în Apusul Europei. S-a oprit mai întâi la Paris, 

unde la 13/25 februarie, a fost primit la Tuileries, ocazie cu care a prezentat 

împăratului Napoleon al III-lea, după cum însuși mărturisea, un adevărat „curs 

întreg de geografie românească‖, vorbind de „omogenitatea poporului ce locuiește 

aceste părți ale Orientului, de rodirea pământului, descrierea pădurilor, de bogăția 

minelor, de tăria Carpaților ca punct strategic, de mulțimea râurilor‖, încercând 

astfel să arate împăratului „ce regat important ar constitui cu ale sale 9 milioane 

de români dacă providența ar realiza visul și aspirațiile lor‖. Sfatul primit din 

partea lui Napoleon al III-lea, de a „aștepta în liniște viitoarele conferințe‖ și de a 

acționa „cu seriozitate la reorganizarea administrativă, financiară și militară a 

Principatelor‖, fără „a silui evenimentele, ci a profita de cursul lor‖, a fost înțeles 

în întreaga lui dimensiune de diplomatul român, care l-a transmis ca atare 

domnitorului. În cursul repetatelor lui reveniri în capitala Franței, Vasile 

Alecsandri a stabilit legături trainice în favoarea Unirii cu personalități politice și 
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culturale de primă mărime: scriitorii Alphonse de Lamartine și Prosper Mérimée, 

publicistul J. Arago, generalul Trochu, fostul guvernator rus în Principate, atunci 

ambasador la Paris, Pavel Kiseleff, diplomatul Edouard Thouvenel și mulți alții. 

Toți au fost câștigați de partea cauzei românești. La conferința întrunită spre a 

delibera în chestiunea recunoașterii dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, 

Franța nu numai că a susținut actul de la 24 ianuarie, dar a depus o activitate 

benefică în favoarea Unirii și pe lângă ceilalți reprezentanți reuniți la Paris. 

 Activitatea diplomatică a lui Vasile Alecsandri nu s-a limitat doar la 

Franța ci s-a extins și în alte două capitale europene. La Londra misiunea acestuia 

s-a dovedit de la început dificilă, deoarece poziția oficială a guvernului britanic 

era aceea de a menține integritatea Imperiului Otoman. Orice tendință de 

emancipare națională a popoarelor creștine aflate sub dominația Porții 

contravenea obiectivelor politicii britanice. În această atitudine ostilă, accentuată 

și de deformarea voită a evenimentelor ce se derulau în Principate, cu deosebire 

din partea trimișilor otomani, diplomatul român a fost nevoit să îmbine 

argumentele de ordin politic, în care accentul era pus pe explicarea faptului că 

prin dubla alegere românii nu urmăreau o slăbire a legăturilor economice cu 

Imperiul Otoman. Prin aceasta, diplomatul român dorea să sublinieze într-un mod 

diplomatic că aspirațiile românilor nu vor afecta interesele britanice la Dunărea de 

Jos. 

 În acest adevărat „turneu diplomatic‖, Vasile Alecsandri nu putea ocoli 

Torino, atitudinea favorabilă a Regelui Victor Emmanuel al II-lea, a primului 

ministru și a ministrului de externe, Camillo Cavour, fiind de mare ajutor cauzei 

românești. Diplomatul român a comunicat cu multă satisfacție la București faptul 

că „suntem tratați ca frați‖. 

 Asemenea lui Vasile Alecsandri la Londra sau lui Costache Negri la 

Constantinopol și dr. Ludovic Steege, trimis în misiune la Berlin, a întâmpinat o 

atitudine ostilă, determinată de adversitatea fățișă a Imperiului Habsburgic și 

întreținută de rezerva Prusiei față de chestiunea Principatelor. 

 În pofida tuturor greutăților întâmpinate de reprezentanții diplomatici 

români, în cele din urmă puterile europene au recunoscut dubla alegere a lui 

Alexandru Ioan Cuza. Era, fără îndoială, și un prim succes al tinerei diplomații 

românești. 

 Odată ce acest prim obiectiv a fost atins, diplomația autohtonă a trecut mai 

departe la acțiune pentru recunoașterea din partea marilor puteri a desăvârșirii 

unirii politico-administrative, pentru afirmarea autonomiei țării și netezirii 

drumului spre deplina independență. Acțiunile reprezentanților români în 

străinătate, cu deosebire ale lui Costache Negri la Constantinopol și ale fraților 

Iancu și Vasile Alecsandri la Paris, s-au întețit și diversificat. Hotărârea 

intransigentă a domnitorului care, adresându-se consulului austriac, spunea că „Ne 

trebuie Unirea, dacă nu ne-o acordă puterile, vom fi nevoiți să ne-o dobândim 

singuri‖, ca și acțiunile constante ale diplomaților români au condus în cele din 

urmă la izbândă. La 24 ianuarie/5 februarie 1862 Alexandru Ioan Cuza afirma: 
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„Unirea, singura stare politică ce poate să asigure viitorul nostru și să ne permită a 

da țării organizarea ce o așteaptă de atât de mult timp‖, era, în sfârșit, recunoscută 

de marile puteri.  

 Noua situaţie a României a determinat-o să adopte o nouă atitudine mai 

intransigentă faţă de Poarta Otomană. Vizitele din 1860 şi 1864 la Constantinopol 

ale domnitorului român, care s-a bucurat de toate onorurile rezervate de obicei 

familiilor domnitoare europene, au ridicat nu numai prestigiul său personal, ci şi 

pe cel al tânărului stat român pe care îl reprezenta. Noile relaţii româno-otomane 

au condus la exprimarea de către Principatele Unite a unor revendicări teritoriale 

legitime faţă de Poartă. În acest sens, eforturile diplomaţiei româneşti au fost din 

nou încununate de succes. La 24 mai/5 iunie 1861, Comisia europeană a Dunării 

hotăra ca talvegul braţului Chilia să devină frontiera dintre Principate şi Imperiul 

Otoman. 

 O manifestare de independenţă faţă de puterea suzerană a constituit-o 

emiterea de către Principate a propriilor paşapoarte care veneau să le înlocuiască 

pe cele otomane folosite până atunci, măsura întâmpinând rezistenţă din partea 

Porţii. Din nou atitudinea intransigentă a statului român, conjugată cu acţiunile 

intense diplomatice, au dat câştig de cauză Principatelor. 

O altă problemă care a creat la Constantinopol agitaţie şi nemulţumire a 

constituit-o cea a secularizării averilor mânăstireşti. Votată la 17/29 decembrie 

1863, legea trebuia apărată în afara graniţelor, cu deosebire în capitala Imperiului 

Otoman, unde reprezentantul român a avut de luptat nu numai cu ostilitatea Porţii 

şi a Patriarhiei de Constantinopol, dar şi cu protestul colectiv al consulilor Rusiei, 

Angliei, Austriei şi Prusiei. 

 Depunând din nou eforturi intense, Costache Negri a reuşit în cele din 

urmă să determine schimbarea hotărârii marilor puteri în direcţia dorită. Era un 

nou pas făcut de România pe drumul afirmării sale independente. 

 Pe aceeaşi linie, ca un succes incontestabil al diplomaţiei româneşti s-a 

situat şi încheierea unor convenţii cu statele străine direct, fără mijlocirea Porţii. 

Prima a fost între Principate şi Rusia şi viza comunicaţiile telegrafice. Încheiată la 

3/15 decembrie 1860, completată cu noi negocieri, ea a intrat în vigoare după 

schimbul instrumentelor de ratificare din 1/13 februarie 1862. În decursul 

tratativelor purtate pentru încheierea acestei prime convenţii, Mihail 

Kogălniceanu a susţinut că Principatele Unite trebuie să fie tratate ca un „corp 

politic şi nicidecum aparte cu Moldova şi apoi cu Ţara Românească‖, precizând: 

„Aş prefera să nu închei vreo convenţie decât să mai păstrez încă odată principiul 

separatismului‖. 

 În anii următori, România a mai încheiat astfel de convenţii cu Austria, 

Imperiul Otoman şi Serbia. 

 În 1859 Principatele Unite au încercat chiar încheierea unei convenţii de 

comerţ şi navigaţie cu Statele Unite, ambele părţi exprimându-şi dorinţa de a trăi 

„în pace şi în bună înţelegere cu toate naţiunile din lume prin mijlocul unei 

politici sincere şi egal amicale către toţi‖. Chiar dacă acest proiect nu a putut fi 
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transpus în practică din cauza opoziţiei făţişe manifestată de Poarta Otomană, el 

subliniază odată în plus atitudinea adoptată de Principatele Unite în politica sa 

externă.  

 Între numeroasele acţiuni diplomatice care au avut loc în vremea domniei 

lui Alexandru Ioan Cuza s-au înscris şi cele desfăşurate la sfârşitul anului 1862 şi 

la începutul celui următor, legate de tranzitarea pe teritoriul românesc a unor arme 

destinate Serbiei. Reuşita acţiunii s-a datorat în bună parte reprezentanţilor 

diplomatici români, cu deosebire a lui Iancu Alecsandri care, în capitala Franţei, 

avertiza cercurile diplomatice asupra pericolului transformării incidentului în 

„chestiune naţională‖, fapt ce ar fi „antrenat fatalmente pe domnitorul Alexandru 

Ioan Cuza într-o solidaritate cu aspiraţiile populaţiilor slave‖ şi, de asemenea, a 

lui Teodor Callimachi care a reuşit să dezamorseze tensiunea din capitala 

Imperiului Otoman. 

 Acestea au fost doar câteva dintre succesele tinerei diplomaţii româneşti. 

Pusă în slujba statului naţional şi secondându-l în toate întreprinderile lui, 

întâmpinând greutăţi numeroase, folosind mijloace diverse, diplomaţia 

românească a reuşit să contribuie din plin la realizarea tuturor marilor reforme de 

modernizare ale tânărului stat român, la afirmarea lui ca o entitate europeană, la 

sublinierea vocaţiei de conlucrare internaţională. 

 Dar toate domeniile vieţii politice şi administrativ-teritoriale s-au numărat 

printre preocupările domnului Unirii, îngrijindu-se să asigure ţării o evoluţie la 

nivelul Europei. 

 O atenţie deosebită a fost consacrată armatei, consolidată, înzestrată şi 

dusă la noi capacităţi, care să asigure statului independenţa. România a dobândit 

astfel instrumentul necesar care avea să dovedească în 1877-1878 capacitatea ei 

de a fi deplin liberă şi de a fi înscrisă în rândul statelor neatârnate. 

 În anul împlinirii a 200 de ani de la naşterea Domnului Unirii se cuvine să 

aducem prinosul nostru de recunoştinţă lui Alexandru Ioan Cuza, dar şi sfetnicilor 

şi colaboratorilor săi apropiaţi, care animaţi de dragoste de neam şi ţară, au ştiut 

să înfăptuiască Unirea Principatelor, să o consolideze în interior şi în afara 

hotarelor ei, să afirme tânărul stat român modern în concertul european. 

 Personalităţile alese să apere cauza Unirii Principatelor Române au fost 

selectate dintre cei mai de seamă intelectuali patrioţi ai ţării, marea lor majoritate, 

aceasta incluzându-l şi pe domnul Principatelor Unite, au făcut parte din generaţia 

paşoptiştilor. Au fost personalităţi marcante care întreaga lor viaţă au crezut şi au 

luptat pentru unirea ţărilor române şi pentru emanciparea şi modernizarea lor. 

 Costache Negri, reprezentantul ţării la Constantinopol şi-a cheltuit propria 

avere pentru a putea promova cu succes interesele ţării. Diplomaţie ieftină nu se 

poate, fapt pentru care nu s-a limitat să-şi îndeplinească misiunile numai cu 

fondurile puse la dispoziţie de ţară. 

 Generaţia Unirii a fost una de aur, iar domnul ţării, Alexandru Ioan Cuza, 

a stat cu cinste în fruntea acesteia. Toate reformele care au condus la formarea 
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României moderne au fost iniţiate de el, chiar dacă unele au fost realizate ceva 

mai târziu. 

 Dostoevski scria în unul din romanele sale că sunt oameni în faţa cărora 

„indiferent cum stă trupul, sufletul stă în genunchi‖. 

 Paşoptiştii, cei care au le-au continuat idealurile şi au înfăptuit Unirea 

Principatelor Române au fost astfel de oameni. Ei au reaprins flacăra întregirii 

neamului, au impulsionat emanciparea naţională, au retrezit mândria naţională şi 

au pus bazele pe care s-a edificat ulterior România modernă. Această generaţie 

trebuie să ne fie ideal de urmat. 

 Oare cât mai avem de aşteptat până ce o nouă astfel de generaţie va mai 

apare pe meleagurile noastre bulversate de tot felul de experimente sociale ce sunt 

elaborate într-un loc şi experimentate în altul. 

 Noi avem icoanele noastre la care să ne rugăm, nu avem nevoile de 

icoanele altora. 
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N O U T Ă Ţ I   M I L I T A R E 
 

INTERFAŢĂ CREIER-COMPUTER 

 Realizarea unei interfeţe între creierul uman şi computer (BCI) pare un 

subiect de science fiction, dar este cât se poate de real iar progresele făcute în 

acest domeniu sunt tot mai vizibile, în special în Armata SUA. Într-un număr 

anterior al revistei Dincolo de Orizonturi scriam 

despre testele făcute pentru realizarea unei conexiuni 

neuronale între creierul uman şi inteligenţa artificială 

(IA), despre ce s-a realizat şi ce obstacole trebuie 

depăşite. În prezent tehnologiile BCI sunt pe cale de a 

ieşi din zona cercetării pentru a intra în domeniul 

aplicaţiilor militare. 

 Este adevărat că BCI va aduce o mulţime de 

beneficii în domeniul luptei armate, dar în acelaşi timp presupune găsirea de 

soluţii pentru numeroase aspecte de ordin tehnic, etic şi legal. 

 Acest tip de conexiune om-maşină (IA) va îmbunătăţi capacitatea umană 

prin: 

 - înţelegerea şi sistematizarea unei mari cantităţi de date şi informaţii; 

 - sporirea vitezei de decizie a comandanţilor pe timpul luptei datorită 

progreselor în implementarea IA, a unei mai mari conectivităţi şi introducerii 

sistemelor de armamente autonome sau parţial autonome; 

 - supravegherea unui număr mare de armamente robotizate, inclusiv drone 

sau „stoluri de drone‖; 

 - conectarea directă a omului la Internet, acesta constituindu-se ca un nou 

element al Internetului lucrurilor (Internet of Things – IoT) ceea ce va duce la 

controlul în timp real a stării de operativitate a tehnicii şi sistemelor de 

armamente, dar şi conectarea luptătorilor la senzori, informaţii, etc; 

 - creşterea eficienţei asistenţei medicale pentru răniţi şi bolnavi. 

 În ceea ce priveşte riscurile folosirii BCI, acestea sunt considerabile. 

 Riscurile tehnice acoperă o plajă foarte 

întinsă de domenii, plecând de la posibilitatea 

inamicului de a bruia conexiunea om-maşină, 

până la aceea de a executa un atac cibernetic 

folosind interfaţa om-maşină pentru a se infiltra 

în creierul luptătorului producând confuzie sau 

chiar traume psihice. Alte vulnerabilităţi pot 

consta în deschiderea involuntară a unor căi de 

acces la informaţii sensibile ce pot fi identificate şi exploatate de inamic, 

producerea de schimbări profunde în structurile organizatorice militare existente, 

scăderea încrederii militarilor în tehnologiile BCI, degradarea coeziunii de luptă 
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în unităţilor supuse atacului cibernetic inamic, sădirea neîncrederii în actul de 

comandă, etc. Pe lângă acestea se mai pot adăuga problemele de ordin etic 

referitoare la posibilitatea controlului comportamentului uman în scopuri neclare 

sau chiar ilegale, obligaţiile Departamentului Apărării faţă de militarii care au 

suferit traume grave fizice sau psihice ca urmare a folosirii tehnologiilor BCI; 

cine răspunde în faţa legii; ce se va întâmpla cu senzorii implantaţi în creierul 

militarilor după ce aceştia trec în rezervă – respectiv rămân sau sunt extraşi, nivel 

de îngrijire medicală la care au acces; dacă mai pot folosi abilităţile dobândite, 

etc. 

 După cum se vede, tehnologia BCI nu face excepţie de la aplicarea 

paradoxului avantaje versus vulnerabilităţi sau beneficii versus riscuri. 

 În acest sens, analiştii de la Corporaţia RAND au înaintat Pentagonului un 

set de propuneri menite să ducă la elaborarea unei strategii care să integreze 

principiile etice necesare. 

 Principalele recomandări ale studiului se 

referă la: 

 - evaluarea riscurilor şi beneficiile 

operaţionale ale folosirii BCI în luptă; 

 - evitarea pierderii încrederii militarilor în 

tehnologiile BCI atât înainte, cât şi după 

implementarea acestora în arsenalul militar; 

 - cooperarea Departamentului Apărării cu mediul academic, cu 

universităţile şi cu laboratoarele existente în mediul privat care studiază 

tehnologiile BCI pentru a păstra avantajul dobândit de SUA în acest domeniu de 

nişă; 

 - realizarea unui plan în baza căruia să se realizeze implicarea 

instituţională pentru rezolvarea problemelor etice specifice fiecărei faze de 

dezvoltare a programului BCI: cercetare, dezvoltare, operaţionalizare, asistenţă 

pentru rezervişti. 

 Acum specialiştii de la Agenţia Apărării pentru Proiecte de Cercetare 

Avansată (DARPA) se gândesc la următorul pas în dezvoltarea BCI: se doreşte 

explorarea posibilităţii formării în creierul uman a unui set de celule care să poată 

controla o armă. Este deja cunoscut experimentul făcut de specialiştii de la 

DARPA (2015) în cadrul căruia o femeie complet paralizată a condus pe 

simulator zborul unui avion F-35 folosindu-şi pentru aceasta numai creierul. 

 Un alt centru de cercetare în domeniul BCI, „Neural Engineering System 

Design‖ încearcă să creeze un implant ce se va constitui într-o interfaţă neuronală 

capabilă să transmită semnale şi date între creier şi spaţiul digital. 

 Pe baza rezultatelor obţinute de la experimentele privind interacţiunea 

dintre militari şi IA s-au putut trage unele concluzii privind domeniile în care 

tehnologiile BCI pot fi folosite în domeniul militar. Acestea sunt: - procesul de 

decizie om-maşină care presupune transfer de date de la senzori către creierul 

uman şi de la creier către IA; 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL V/nUMĂRUL 10 • NOIEMBRIE 2020 

ADMRR „aL.I. CUZa”  105 

 

 - exercitarea unui control direct asupra sistemului de către cuplul om-

maşină care permite luptătorilor să controleze sistemul fără sprijinul legăturilor 

clasice de comunicaţii şi să supervizeze acţiunile sistemelor de armamente 

semiautonome (roboţi, drone, roiuri de drone, avioane, etc.); 

 - comandă şi control care presupune transmiterea ordinelor directe (de la 

creier la creier) de la comandanţi la subordonaţi (hărţi, documente, ordine, etc.); 

 - evaluarea stării de spirit şi a comportamentului luptătorilor (emoţii 

individuale, starea fizică, oboseala, atenţia, concentrarea, stresul); 

 - îmbunătăţirea performanţelor cognitive şi fizice ale militarilor: 

performanţele cognitive presupun creştere vigilenţei luptătorilor, a concentrării şi 

obținerii de mai multe date pentru luarea hotărârilor, în timp ce performanţele 

fizice se referă la simţuri (auz, văz, rezistenţă la durere, creşterea puterii fizice 

prin folosirea structurilor scheletice mecanice); 

 - pregătire prin intermediul sistemelor BCI: poate îmbunătăţi procesele 

mentale, ceea ce permite luptătorilor să reţină mai multe informaţii. 

 Conform experţilor de la RAND, tehnologia BCI poate deveni o realitate a 

câmpului de luptă modern în următorii 5 – 10 ani. 

 În SUA sunt multe centre care îşi concentrează atenţia asupra creierului 

uman şi se pare că acesta a rămas singura redută umană încă necucerită de ştiinţă. 

Ce se va întâmpla când şi această redută va cădea, rămâne de văzut. 

 
Surse: Defense News,  27 august 27, 2020; Studiu RAND Corporation: „Brain – 

Computer Interfaces: US Military Applications and Implications, An Initial Assessment‖, 

Tim Marler, Anika Binnendijk and Elizabeth Bartels. 

 
LASER TACTIC IZRAELIAN 

 În anul 2006 Ministerul Apărării al Israelului (IDF) a iniţiat trei programe 

pentru proiectarea şi dezvoltarea armelor laser. Primul program era pentru 

producerea unui laser terestru care urma să fie complementar sistemului Iron 

Dome, al doilea trebuia să fie mobil, instalat pe autovehicule, rolul său fiind 

protejarea forţelor aflate în deplasare şi cel de al treilea urmează să fie aeropurtat, 

rolul să fiind acela de a proteja suprafeţe mari de teren. 

 La începutul anului 2020 conducerea IDF a anunţat realizarea unei 

tehnologii laser pentru interceptarea proiectilelor aeriene, în principal a rachetelor 

cu rază scurtă. 
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 Laserul poate produce o rază luminoasă continuă, stabilă, suficient de 

puternică pentru a intercepta cu mare precizie rachetele inamice. Anul acesta vor 

fi executate teste cu laserul urmând ca în ultima sa parte sau la începutul lui 2021 

să fie operaţionalizat şi introdus în arhitectura sistemului de apărare antiaeriană al 

IDF. 

 Introducerea tehnologiilor laser în domeniul apărării antiaeriene are 

numeroase avantaje dar şi unele limitări. În primul rând acestea sunt mai eficiente 

din punct de vedere economic în comparaţie cu sistemele de interceptare cinetice, 

chiar dacă producerea sistemelor optice specifice, componentele mecanice şi 

sursele laser pentru producerea unei singure raze sunt costisitoare, costul pentru o 

sigura „tragere‖ laser este nesemnificativ (aproximativ un dolar). Aceasta 

înseamnă că atât timp cât există alimentare cu electricitate, militarii israelieni vor 

avea „muniţie‖ laser nelimitată. Limitările se referă la faptul că actuala tehnologie 

nu asigură undei laser de interceptare viteza luminii. Viteza fascicolului laser este 

mai mare decât viteza interceptoarelor cinetice, deci poate distruge o ţintă ce se 

deplasează cu viteza luminii, impedimentul constă în faptul că este necesar ca 

unda să rămână pe ţintă câteva secunde înainte de a provoca distrugerea acesteia. 

Diferenţa de viteză poate duce la eşuarea interceptării deoarece aceasta depinde de 

câteva variabile cum sunt distanţa, puterea undei laser, condiţiile atmosferice, 

tipul ţintei şi punctul exact în care unda atinge ţinta. 

 O altă limitare a sistemelor laser este aceea că în timp ce un sistem de 

interceptare cinetică a ţintei, cum este de exemplu Iron Dome, poate lansa 

simultan mai multe rachete de interceptare, fiecare vizând o ţintă diferită, în timp 

ce o rază laser poate fi îndreptată numai asupra unei singure ţinte. Desigur, pentru 

sporirea eficienţei pot fi lansate mai multe raze laser, dar echipamentul pentru 

generare de raze multiple este foarte costisitor. 

 În concluzie, această tehnologie laser este, cel puţin deocamdată, 

nepotrivită pentru situaţiile în care inamicul lansează salve de rachete. Acesta este 

raţionamentul pe baza căruia specialiştii militari israelieni au decis ca aceste două 

sisteme (generatorul de raze laser şi Iron Dome) să fie folosite împreună: acestea 

se vor completa reciproc sporind astfel eficienţa combaterii ţintelor aeriene. 

 Tehnologia laser actuală este limitată la o distanţă de 50 – 150 km având 

eficienţă în distrugerea dronelor şi a anumitor rachete tactice inamice. Următorul 

pas pe care specialiştii din industria militară israeliană îl vor face este acela de a 

mări puterea laserelor pentru a putea combate 

eficient ameninţările ce vin din partea 

Iranului. 

 Modul în care IDF intenţionează să 

unească mijloacele laser de luptă antiaeriană 

cu Iron Dome cu siguranţă va fi transferat şi 

Armatei SUA care are deja în dotare sistemul 

Iron Dome. 

 De mai bine de doi ani Israelul se 
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confruntă cu o nouă ameninţare din partea luptătorilor palestinieni: baloanele 

incendiare. Pagubele produse de aceste mijloace simple s-au ridicat la peste 

10.000 hectare suprafaţă de pădure, culturi agricole, case, școli, etc. fără să mai 

punem la socoteală trauma morală a populaţiei generată de ineficienţa acţiunilor 

armatei de a opri aceste atacuri. Aceste baloane incendiare folosite cu atâta 

eficacitate de palestinieni sunt mănunchiuri de 

baloane şi prezervative în care s-a introdus heliu 

şi de asemenea s-au ataşat cocktail-uri Molotov 

sau orice alt exploziv. Când baloanele ating solul 

încărcătura explozivă iniţiază heliul, care la 

rândul lui produce incendierea suprafeței de 

contact. În loc de baloane au fost situaţii când s-

au folosit zmeie cu exploziv. 

 O perioadă de timp militarii israelieni nu au avut la dispoziţie o armă 

eficientă de a combate această ameninţare şi de cele mai multe ori au recurs la 

metodele clasice: bombardamente în Fâşia Gaza, ucideri extrajudiciare ale 

liderilor Hamas, incursiuni, ș.a. 

 În prezent, industria israeliană a pus la dispoziţia armatei un sistem laser 

ieftin, capabil să combată eficient drone din plastic, baloanele incendiare şi alte 

dispozitive simple ce constituie ameninţări din aer. „Industrie‖ este pretenţios 

spus, fiindcă remediul împotriva baloanelor incendiare a venit de la dintr-un mic 

atelier în care trei ingineri au proiectat şi realizat un dispozitiv laser capabil să 

distrugă aceste mijloace în aer. La început acest startup denumit OptiDefenseLtd a 

beneficiat de sprijinul Poliţiei de Frontieră care a sponsorizat cercetările şi a pus la 

dispoziţia tehnicienilor teren pentru teste. Acum Poliţia de Frontieră a cumpărat 

sistemul laser şi deja a realizat un sistem de apărare anti baloane incendiare de-a 

lungul graniţei cu Fâşia Gaza. 

 Sistelul a fost botezat „Lahav-Or‖ ceea ce în ebraică înseamnă „Lama de 

lumină‖. Întrucât baloanele sau zmeiele nu au metale în structura lor, acestea nu 

pot fi detectate de radare de aceea sistemul 

Lahav-Or are un sistem optic pentru 

descoperirea ţintelor. Sistemul folosit este 

unul deja proiectat de compania Elbit 

Systems. Acesta acoperă o zonă cu 

deschiderea de 90 grade la orizontală şi 12,5 

grade la verticală şi are încorporat un sistem 

de supraveghere în infra roşu. Lahav-Or poate 

lovi orice ţintă aflată la o distanţă de până la 2 km, atât pe timp de zi cât şi pe timp 

de noapte. Spre deosebire de celelalte lasere aflate în uz, acesta nu orbeşte 

oamenii ceea ce înseamnă că poate fi folosit fără probleme şi în zone urbane. La 

acest nivel, doar dronele sunt mai performante decât Lahav-Or, numai că acestea 

sunt mult mai costisitoare şi au inconvenientul că pot avea bruiată cu uşurinţă 

legătura radio dintre dronă şi operatorul aflat în staţia terestră de conducere. 
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Surse: Time of Israel, 08.01 2020; 13.08.2020; Asia Times, 18.01.2020; 

https://3speak.online/watch?v=brianoflondon/twflywoz&jwsource=cl 

 
SIMULAREA UNEI LUPTE AERIENE DINTRE AVIOANE F-16 CU 

ECHIPAJ UMAN ŞI AERONAVE CONDUSE DE INTELIGENŢA 

ARTIFICIALĂ 

 Agenţia Apărării pentru 

Proiecte de Cercetare Avansată 

(DARPA) a anunţat că cea de a 

treia şi ultima fază a programului 

„Alpha Dogfight‖ al cărui protocol 

presupune simularea unei lupte 

aeriene între echipaje de avioane F-

16 şi algoritmi IA (inteligenţă 

artificială) dedicaţi pentru lupta 

aeriană a avut loc în perioada 18 - 

20.08.2020. Această competiţie este 

parte a programului „Evoluţia Luptei Aeriene‖(ACE) iniţiat de agenţie în anul 

2019. 

 Obiectivele urmărite sunt: demonstrarea abilităţilor sistemelor IA în lupta 

aeriană şi creşterea încrederii piloţilor în performanţele IA.  Desfăşurarea 

competiţiei s-a făcut în două etape: în prima fază s-au confruntat algoritmii IA 

între ei, urmând ca în a doua etapă campionul IA să se lupte cu o echipă de 

aviatori de la Academia de Armamente pentru Forţele Aeriene, dar şi cu piloţi de 

avioane de luptă selecţionaţi din unităţile de aviaţie ale categoriilor de forţe 

armate, Aviaţie, Marină și Trupe de Infanterie Marină. Arbitrajul a fost asigurat 

de către specialişti din domeniul IA şi comandanţi militari. Pentru prima etapă au 

fost selecţionate 8 echipe AI din cadrul celor mai performante companii 

americane specializate în tehnologie IA: Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, 

Georgia Tech Research Institute, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta 

Labs, PhysicsAI and SoarTech. 

 În prima zi a competiţiei echipele IA au simulat zboruri de luptă folosind 

propriul algoritm împotriva a cinci sisteme AI dezvoltate de Johns Hopkins 

Applied Physics Lab. (partener NASA, DARPA etc.), în a doua zi cele 8 echipe 

au concurat, ca într-un turnir, între ele, iar în a treia zi primele patru echipe AI s-

au luptat într-o singură confruntare eliminatorie în care a fost desemnată 

campioana. Echipa campioană a luptat împotriva unui echipaj uman. 

 Competiţia dintre sistemele IA dezvoltate de firmele concurente s-a 

încheiat prin victoria algoritmului proiectat de compania Heron Systems. În finala 

care a avut loc pe data de 20.08.2020 acest sistem IA s-a confruntat în cinci runde 

cu un pilot uman de F-16. 

 Inteligenţa artificială a ieşit învingătoare în toate cele cinci confruntări. 

https://3speak.online/watch?v=brianoflondon/twflywoz&jwsource=cl
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 Este adevărat că o simulare nu este acelaşi lucru cu o confruntare aeriană 

reală, dar un prim pas important s-a realizat, anume că piloţii şi-au dat seama că 

folosirea inteligenţei artificiale 

funcţionează şi amplifică 

performanţele umane. Această 

constatare cu siguranţă îi va încuraja 

pe specialiştii de la DARPA să 

continue cercetările în acest 

domeniu. 

 Au fost luate în consideraţie 

şi limitările experimentului. În 

primul rând algoritmul a primit 

toate informaţiile necesare rezultate dintr-un lung şir de confruntări aeriene, lucru 

ce în condiţii reale nu se întâmplă niciodată. Pe urmă, pilotul a acţionat într-un 

mediul virtual având comenzi modificate, diferite de cele dintr-un avion de luptă. 

În al treilea rând, sistemul IA Heron a depăşit performanţele umane în ceea ce 

priveşte agresivitatea manevrelor executate şi mai ales în acurateţea calculelor 

ceea ce s-a materializat în precizia tragerilor asupra ţintei inamice. Un pilot 

prezent la competiţie afirma că sistemul IA a executat trageri pe care piloţii nu le 

exersează niciodată în cadrul antrenamentelor de luptă. Au fost semnalate şi unele 

erori făcute de algoritm, mai ales în ceea ce priveşte executarea unor manevre 

standard. Au fost situaţii în care IA s-a dezangajat de avionul advers sau s-a 

îndreptat în altă direcţie deoarece a apreciat greşit intenţiile pilotului uman. 

Efectele acestor greşeli au fost limitate datorită preciziei tragerilor. 

 În concluzie putem afirma că inteligenţa artificială a captat interesul 

piloţilor, eventual le-a trezit şi încrederea că aceasta le va fi de mare ajutor în 

situaţii reale. Totuşi calea de urmat pentru a transfera simularea din mediul digital 

în lumea reală este lungă şi plină de dificultăţi pe care cercetătorii de la DARPA 

trebuie să le elimine. Cu toate acestea, implementarea IA în toate domeniile de 

activitate umană, inclusiv în cel militar, pare ireversibilă. 

 Pentru această etapă, cea mai importantă realizare este ca IA să câştige 

încrederea şi respectul piloţilor de pe F-16. Îndeplinirea acestui obiectiv va 

însemna un pas înainte spre realizarea echipelor mixte, om – AI, capabile să 

acţioneze coordonat în cadrul luptei aeriene. De fapt acesta este scopul strategic al 

programului „Evoluţia Luptei Aeriene‖ al DARPA. 

 Ar mai trebui adăugat faptul că, cel puţin deocamdată, militarii sunt destul 

de reticenţi în privinţa introducerii IA în lupta armată, în sensul că nu doresc ca 

omul să fie exclus, parţial sau total, din procesul de decizie. Probabil că este doar 

o fază temporară în care etica încă mai contează. 

 
Surse: Defense News, 13.08.2020; Stars and Stripes, 14.08.2020; Defense News, 22.08 
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„HMS QUEEN ELIZABETH”, NOUL PORTAVION BRITANIC 

 Pe data de 29 aprilie 

2020 noul portavion al 

Marinei britanice „HMS 

Queen Elizabeth‖ a părăsit 

baza navală Portsmouth 

pentru a începe faza de 

pregătire pe mare.  

Tonajul noului portavion 

britanic este de 65.000 t şi 

are un echipaj de 

aproximativ 800 militari. Se 

estimează că întreaga durată a pregătirii pe mare va fi de opt săptămâni, după care 

nava va fi certificată pentru executarea misiunilor de luptă. 

 În această perioada echipajul va exersa teme precum: pregătirea piloţilor 

de pe F-35; simularea eliminării unor avarii produse în luptă; intervenţia pentru 

stingerea unor incendii la bord, etc. 

 Interesante au fost măsurile luate pentru prevenirea infecţiei cu virusul 

COVID-19.  

 Înainte de plecare pe mare echipajul a stat în carantină şi a fost testat 

pentru depistarea virusului ceea ce a generat şi decalarea cu câteva zile a datei 

începerii marşului. De asemeni, conducerea Marinei Marii Britanii l-a asigurat pe 

comandantul navei că are libertate deplină să hotărască asupra căilor de urmat în 

cazul apariţiei unui focar de infecţie pe navă şi că nimeni nu-i va contesta sau 

judeca hotărârea.   

 Se pare că marinarii britanici au învăţat ceva din modul lamentabil în care 

au procedat colegii lor americani în cazul comandantului portavionului Arizona. 

 
Sursa:Defense News, 30.04.2020 

 
RUSIA ÎNARMEAZĂ SPAŢIUL COSMIC 

 În pofida faptului că negocierile dintre experţii ruşi şi americani ce s-au 

desfăşurat la Viena pe tema prevenirii militarizării spaţiului cosmic par să aibă 

succes, însă realitatea din teren este cu totul alta. 

 Aceasta este şi concluzia raportului privind acţiunile Rusiei în Marea 

Britanie, publicat în iulie 2020, care atrage atenţia asupra testării de către militarii 

ruşi în spaţiul extraterestru a unui nou sistem de luptă anti-satelit. Britanicii şi 

americanii au constatat că dintr-un satelit rusesc tip Kosmos-2542 a fost eliberat 

un minisatelit tip Kosmos - 2543 care, la rândul său, a eliberat în spaţiul cosmic 

un proiectil de mare viteză. Se estimează că prin realizarea unui sistem care poate 

lansa un proiectil de mare viteză (aproximativ 500 km/h) pe orbită, ruşii testează 

arme de atac împotriva sateliţilor altor ţări. Acest sistem de a disimula un sub-
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satelit de luptă în interiorul altui satelit 

(„sistem Matrioşka‖) nu este nou. În 

octombrie 2017 din interiorul unui satelit 

Kosmos-2519 a fost eliberat în spaţiul 

cosmic un subsatelit Kosmos – 2521 care, 

de asemenea, a lansat un proiectil de 

mare viteză în spaţiu. 

 Satelitul Kosmos-2542 a fost 

lansat pe orbită în anul 2019 şi recent, în 

ianuarie 2020, a fost identificat încercând 

să bruieze un satelit spion american ce se afla pe o orbită terestră joasă. 

 Reprezentanţii Ministerului Apărării al F. Ruse au dezminţit concluziile 

specialiştilor americani şi britanici afirmând că satelitul rusesc a executat doar 

misiuni de rutină având ca scop inspectarea propriilor sateliţi aflaţi pe orbită. 

Varianta ruşilor este plauzibilă în sensul posibilităţii de a avea mini-sateliţi 

destinaţi întreţinerilor tehnice necesare sateliţilor aflaţi în spaţiu de perioade lungi. 

Astfel de mijloace au şi americanii şi chinezii, ceea ce face argumentul ruşilor 

plauzibil. Dar lansarea proiectilelor de mare viteză în spaţiu, pe care militarii ruşi 

o neagă, dovedeşte că scopul este dobândirea unei arme care să poată fi folosită 

ofensiv împotriva altor sateliţi. Această tendinţă a militarilor ruşi a fost 

demonstrată şi cu ocazia altor misiuni cosmice, mai ales a celor de dată recentă. 

Prin realizarea unor avantaje asimetrice în spaţiul cosmic, Rusia caută să-şi 

asigure avantaje faţă de ceilalţi competitori spaţiali, ceea ce este în conformitate 

atât cu strategia sa cât şi Programul Spaţial Federal pentru perioada 2016 – 2025. 

 Activităţile spaţiale ruseşti au de asemenea şi o componentă importantă de 

război electronic şi cibernetic. Sateliţii 

spion ruseşti au mijloacele tehnice 

necesare pentru a perturba activitatea 

sateliţilor de comunicaţii şi navigaţie 

militari şi civili existenţi în cosmos. Astfel, 

în anul 2018 autorităţile franceze au acuzat 

în mod public Rusia pentru încercările de a 

intercepta sateliţii militari de comunicaţii 

francezi şi italieni; la începutul acestui an 

sateliţii ruseşti Kosmos – 2542 şi 2543 s-au apropiat la 160 km de satelitul spion 

american US KH-11 încercând să-i acceseze datele; tot în acest an sateliţii ruseşti 

au executat misiuni de supraveghere a submarinelor britanice, norvegiene şi 

suedeze. 

 Rusia, deşi oficial insistă pentru continuarea negocierilor în vederea 

convenirii unui tratat de prevenire a militarizării spaţiului extraterestru, nu 

precupeţeşte nici un efort pentru a dobândi un avans tehnologic faţă de celelalte 

ţări aflate în competiţia spaţială. Putem vorbi de o „ipocrizie orbitală‖ a Moscovei 

evidentă şi cu prilejul conferinţei ruso-americane de la Viena (22.06.2020). 
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Neîncrederea este generală şi justificată, fiindcă cine va stăpâni cosmosul va avea 

o putere specială asupra Pământului. Testele antisatelit şi în general militarizarea 

spaţiului extra-terestru sunt cât se poate de dăunătoare deoarece creează 

vulnerabilităţi în domenii de care civilizaţia noastră depinde: navigaţie, 

comunicaţii, monitorizarea mediului. Mai mult, aceste activităţi au un mare 

potenţial distructiv în spaţiul extraterestru prin crearea fragmentelor cosmice pe 

orbita Pământului ceea ce măreşte posibilitatea accidentelor spaţiale cu 

consecinţele economice, sociale şi politice de rigoare. Spaţiul este pentru toţi, dar 

există pericolul ca acesta să ne fie furat de câţiva. În ecuaţia aceasta Rusia este 

doar unul dintre jucători, nici măcar cel mai important. 

 
Surse: Catham House, 27 July 2020; Asia Time, 06.02.2020; Fotografiile sunt credit 

NASA, Kosmos 2542, lansarea satelitului în noiembrie 2019 şi evoluţia 

 
SISTEME C4ISRNET 

 Specialiştii militari americani sunt preocupaţi de dotarea unităţilor de 

infanterie cu mijloace moderne de atac electronic capabile să combată sau să 

limiteze eficienţa mijloacelor de comunicaţii inamice. Folosirea mijloacelor de 

război electronic nu este o noutate în câmpul tactic, dar acum se doreşte găsirea 

unor soluţii permanente care să rezolve eficient nevoile unităţilor luptătoare. 

Conducerea Forţelor Terestre (FT) americane intenţionează să rezolve această 

problemă în două etape. În prima etapă vor fi asigurate mijloace de război 

electronic forţelor aflate în teatrele de luptă, urmând ca în cea de a doua fază să se 

realizeze un sistem permanent, standardizat pentru toate unităţile militare din 

subordinea FT. 

 În pofida greutăţilor generate de pandemia de coronavirus, prima fază a 

planului a fost realizată, trupele americane din Europa primind deja echipamentul 

care va permite trecerea către următoarea fază. 

 Sunt propuse şi analizate mai multe soluţii: sistemul tactic de război 

electronic (TEWS) montat pe vehicul tip Stryker, capabil să asigure atât mijloace 

de sprijin electronic cât şi de atac electronic; sistem de război electronic uşor 

(TEWL) montat pe autovehicul Flyer 72, care poate asigura numai sprijin 

electronic. 

 Unităţile de infanterie care au în dotare autovehicule Stryker vor fi primele 

care vor primi TEWS, în timp ce unităţile de infanterie uşoară şi trupele de desant 

aerian vor primi TEWL. Mijloacele TEWS destinate misiunilor de atac electronic 

la mare distanţă au nevoie de mijloace de alimentare cu energie electrică puternice 

ceea ce le face improprii pentru unităţile de infanterie uşoară. O soluţie pentru 

această limitare ar fi aceea ca  sistemele TRW să fie modificate astfel încât să 

poată fi montate pe vehicule de tip mediu şi uşor.  

Aceste două tipuri de sisteme au fost livrate FT ale SUA care le-a redirecţionat 

către teatrele de operații regionale Europa şi Pacific. 
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 În Europa aceste două sisteme au ajutat comandanţii şi specialiştii militari 

să organizeze şi să desfăşoare misiuni de reducerea riscurilor pentru forţele 

proprii, pregătind în acelaşi timp terenul pentru realizarea unui program mult mai 

cuprinzător pentru teatrul european, anume sistemul terestru eşalonat (Terestrial 

Layer System - TLS). 

 TLS va fi primul sistem terestru integrat al FT pentru: informaţii în 

comunicaţii (SIGINT), război electronic şi de acţiune cibernetică. El va fi în 

primul rând un sistem care va 

ajuta comandanţii să înţeleagă 

situaţia, să realizeze ce se 

petrece în spectrul 

electromagnetic, care sunt 

caracteristicile acestuia, pentru 

ca ulterior să poată exploata 

informaţiile primite şi să 

acţioneze pentru combaterea, 

dezorganizarea, manipularea 

acţiunilor şi mijloacelor 

inamicului. Acest sistem va fi o platformă de informaţii în comunicaţii, război 

electronic, atac electronic, producere de informaţii acţionabile și protecţia forţelor. 

 TLS va fi amplasat pe un vehicul Stryker, varianta medicală. Conducerea 

FT ale SUA estimează că prima unitate TLS va deveni operaţională în anul 2022. 

 

ORCA – SUBMARIN FĂRĂ ECHIPAJ LA BORD 

 Se pare că marea devine destul 

de aglomerată cu arme din ce în ce mai 

complexe şi mai periculoase. Nu este de 

ajuns că submarinele nucleare 

patrulează marile şi oceanele 

Pamântului în lung şi în lat, fiecare 

capabil să distrugă un continent, acum 

discutăm de posibilitatea de a ne 

confrunta cu o „haită‖ de mini-

submarine robot care pot ataca navele 

inamice şi executa o multitudine de alte misiuni de luptă, totul în mod autonom. O 

flotă de astfel de mijloace are beneficii majore: salvează vieţi, costuri mici, 

letalitate mare. 

 În anul 2019, Forţele Navale ale SUA au avansat companiei Boeing suma 

de 43 milioane USD pentru executarea unui contract prin care trebuie construite şi 

livrate patru submarine „Orca XLUUV‖ (vehicule subacvatice de dimensiuni mari 

fără echipaj la bord). 

„Orca XLUUV‖ are o lungime de 15,5 m, poate avea la bord o încărcătură 

de 50 tone şi este capabilă să navigheze independent peste 6.500 mile marine. 
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Submarinele Orca pot fi purtate de majoritatea navelor militare existente în FN 

americane, de unde pot fi trimise în misiuni diverse: atacarea navelor inamice, 

cercetare, minare-deminare, sabotaj, contramăsuri împotriva mijloacelor de război 

electronic inamice, război electronic, bruiaj, etc. Submarinul poate transporta o 

torpilă uşoară tip Mk 46 cu care poate ataca un submarin sau o torpilă grea tip Mk 

48 cu care poate ataca o navă de suprafaţă sau chiar rachete antinavă de diferite 

feluri. Arhitectura flexibilă a programelor software aflate în sistemul de conducere 

de la bord permite ca submarinul să fie configurat rapid conform specificului 

misiunii. Comparativ, singura navă din dotarea Marinei SUA capabilă să execute 

misiunile pe care le execută submarinul Orca, este nava de luptă de litoral care 

costă 584 milioane USD şi are echipajul format din 40 marinari. Această navă 

este mai rapidă, transportă o încărcătură mai mare şi beneficiază de deprinderile 

de luptă ale echipajului, în schimb „Orca‖ este mult mai ieftină şi complet 

autonomă. 

 Se pare că submarinul robot „Orca‖ are multe din caracteristicile celui mai 

mare vehicul subacvatic fără pilot din FN americane - „Echo Voyager‖. Acesta 

are o lungime totală de 30 m şi poate transporta o încărcătură tot de 50 tone. 

Propulsia este asigurată de un motor diesel-electric, viteza în imersiune este de 

aproximativ 9 mile marine pe oră şi poate să se scufunde până la o adâncime de 

3.350 m. Bateriile îi asigură deplasarea pe o distanţă de 150 mile marine cu o 

viteză de 3 mile pe oră după care trebuie să iasă la suprafaţă şi să-şi reîncarce 

bateriile. Conform experţilor de la Boeing, Echo Voyager poate transporta 

suficient combustibil încât să poată naviga independent timp de 6 luni în care să 

acopere o suprafaţă de 7.500 mile marine. De asemenea, Echo Voyager are un 

sonar propriu, pentru evitarea obstacolelor submarine şi un sistem inerţial de 

navigaţie. 

Deşi Marina americană este prima putere navală care a construit acest tip 

de submarin (XLUUV), preocupări în acest domeniu se regăsesc şi în alte ţări: 

Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, China şi Rusia. 

Sursa: Asia Times, July 23, 2020 

 
„ARCTURUS JUMP 20” – ÎNLOCUITOR PENTRU SHADOW 

 

 După ce ani de-a rândul avioanele fără pilot (UAV) din clasa Shadow au 

constituit calul de luptă al Forţelor Terestre (FT) ale SUA, a venit vremea când 

specialiştii militari iau în discuţie posibilitatea modernizării flotei de drone tactice 

aflate în înzestrarea acestei categorii de forţe armate. Principala opţiune luată în 

consideraţie pentru înlocuirea dronelor RQ-7 Shadow este sistemul „Arcturus 

UAV JUMP 20‖ care deja a fost supus unui test de evaluare în luna august 2020, 

la Fort Riley, Kansas. 
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 În anul 2019 specialiştii FT 

americane au selectat patru sisteme UAV 

care ar pute face obiectul alegerii noului 

model de dronă tactică şi au stabilit şi 

cerinţele tehnico-tactice pe care acesta 

trebuie să le îndeplinească. Dronele care 

au intrat în competiţie au fost: V-Bat USA; 

Aerosonde HQ; Arcturus; L-3 Harris 

FVR-90.  

 Se doreşte ca noul sistem UAV pe care FT îl vor achiziţiona să poată fi 

integrat într-o viitoare structură de aeronave cu decolare verticală din care vor mai 

face parte noi tipuri de elicoptere şi diverse dispozitive cu lansare de pe platforme 

aeriene sau chiar în formaţiuni mixte din care să facă parte avioane sau elicoptere 

cu echipaj la bord, cu care să poată coopera în luptă. 

 Toate aceste tipuri de drone 

au fost evaluate de specialiştii FT 

timp de aproximativ doi ani, după 

care militarii şi-au ales sistemul pe 

care îl consideră cel mai apropiat 

pentru misiunile operative pe care se 

doreşte să le îndeplinească. S-a avut 

în vedere ca noua dronă să fie mai 

silenţioasă şi să poată decola şi 

ateriza de pe orice pistă, domenii la care sistemul Shadow era deficitar. 

 Pentru testarea şi evaluarea celor patru sistemelor de drone concurente au 

fost formate 5 echipe de specialişti de la nivel brigadă. A cincea echipă are 

misiunea de a evalua un alt set de sisteme UAV Arcturus. Actuala fază de 

evaluare va dura cinci luni şi va avea trei etape: antrenarea echipajului la nivel 

individual şi apoi colectiv, ca echipă; antrenament în cadrul unui exerciţiu 

executat de o unitate tip brigadă; pregătirea echipelor prin rotaţie în cadrul 

Centrului de Pregătire de Luptă. 

 Sistemul Arcturus este cel mai mare dintre cele patru modele concurente, 

cântăreşte 95,256 kg şi are anvergura aripilor de 5,48 m. 
Sursa: Defense News, 10.04.2020 

 
HERMES – EVOLUŢIA DRONEI DE TIP MALE (MEDIUM-ALTITUDE 

LONG-ENDURANCE) 

 Utilizarea aeronavelor pilotate de la distanţă (RPA) este întâlnită tot mai 

des în cadrul forţelor aeriene, în prezent acestea deţinând un loc bine definit în 

arhitectura câmpului de luptă modern. Ca şi aeronavele de luptă, dronele sau 

avioanele fără pilot (UAV) sunt proiectate şi operate ca platforme cu misiuni 

diverse (multirol), dar spre deosebire de aeronavele de luptă, acestea pot îndeplini 
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mai multe sarcini simultan: operează la diferite altitudini, sprijină utilizatori 

diferiţi şi funcţionează continuu în misiuni de lungă durată. 

 Cel mai mare operator de drone din lume, US Air Combat Command, 

dispune de 600 piloţi (interni sau externi) şi 350 de operatori de senzori. 

Majoritatea misiunilor sunt de recunoaştere şi culegere de informaţii în diferite 

zone geografice (Afganistan, Orientul Mijlociu, Africa, Europa.  

 De asemenea, şi Israelul 

operează pe scară largă avioanele fără 

pilot pentru diverse misiuni civile sau 

militare. În structura Forţelor de 

Apărare ale Israelului (IDF) există 

patru escadrile UAV. Două din aceste 

escadrile au în dotare avioane fără 

pilot „Hermes 450‖ fabricate în 

cadrul Companiei Elbit Sistems. Cu 

aceste avioane s-au executat misiuni 

mai bine de două decenii acumulând mii de ore de zbor şi mai ales experienţă 

operaţională. 

 Lecţiile învăţate în timpul acestui conflict au accelerat evoluţia familiei 

Hermes şi au determinat dezvoltarea unei variante cu capacităţi extinse în 2009 – 

Hermes 900. Denumit „Kokhav‖ (stea în ebraică), Hermes 900 a intrat în serviciu 

în 2014, în timpul operaţiunii Protective Edge. 

 Definit ca un sistem aerian tactic fără pilot, Hermes 450 a fost prima dronă 

tactică concepută de la început pentru a transporta încărcătura externă. Aripa este 

montată deasupra fuselajului, pentru transportul sarcinilor externe are dispositive 

de acroşare încorporate şi, bineînţeles, senzori ce pot fi montaţi în funcţie de 

specificul misiunii de îndeplinit.  

 Hermes cântăreşte 550 kg la decolare, inclusiv senzorii care pot cântări 

până la 180 kg şi combustibil pentru 17 ore de zbor. Zboară până la un plafon de 

5.486 metri. Dirijarea UAV-ului se realizează de la o staţie terestră unde se 

execută şi prelucrarea informaţiilor transmise de către senzori.  

 Drona este lansată automat, deci nu necesită existența pilotului extern. 

Atât Hermes 450 cât şi Hermes 900 utilizează acelaşi sistem de comandă şi 

control la sol (GCS) care poate conduce simultan două aeronave aflate în zbor. 

Folosirea aceleiaşi staţii terestre de 

conducere permite mixarea 

formaţiilor şi duce la realizarea unei 

prezenţe îndelungate a UAV-urilor în 

aer. De asemeni, senzorii ce pot fi 

ataşaţi sunt comuni pentru cele două 

variante Hermes 450 şi 900, cu 

precizarea că Hermes 900 are o 

autonomie de zbor mai mare (peste 
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36 ore), atinge un plafon superior (9.100 m) şi poate zbura cu o greutate mai mare 

(350 kg), deci cu mai mulți senzori. Hermes 900 are anvergura aripilor de 17 

metri. Aeronava este proiectată pentru a zbura în condiţii meteorologice 

nefavorabile, iar conexiunea integrată cu satelitul permite funcţionarea la distanţe 

extinse fără a pierde legătura cu staţia de conducere terestră.  

 În 2018, Hermes 900 s-a alăturat şi Agenţiei Europene de Supraveghere 

Maritimă (EMSA). Agenţia oferă operaţiuni de supraveghere şi monitorizare 

maritimă pentru a sprijini autorităţile naţionale europene implicate în misiuni de 

pază de coastă.  

 Povestea UAV-urilor ca armă de luptă perfect integrate în câmpul de luptă 

modern este una de succes. Ca şi elicopterul, la început a fost privit cu 

neîncredere, pentru ca apoi să devină indispensabil tuturor categoriilor de forțe 

armate. 

 Acesta este şi motivul pentru care 

revista Dincolo de Orizonturi urmăreşte cu 

atenţie preocupările celorlalte ţări în 

asimilarea acestor mijloace de luptă. Iniţial 

UAV-ul a fost „ochiul din cer al 

comandandului‖, acum este infinit mai 

mult.  

 România, prin achiziţionarea 

sistemului Shadow 600 a fost înaintea 

multor armate mult mai bine înzestrate cu armament modern, care a introdus 

sistemele de avioane fără pilot în arsenalul său. Deja avem o tradiţie şi deprinderi 

formate în teatrele de operații, nu ne rămâne decât să fim consecvenţi şi să gândim 

în perspectivă. 

 
Sursa: Israel Defence Directory 2017, capitolul „Avioane fără pilot‖ 
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P R E Z E N T A R E  D E  C A R T E 
 

SECESIUNEA AMERICANĂ: PERICOLUL DEZMEMBRĂRII NAŢIONALE 

(AMERICAN SECESSION: THE LOOMING THREAT OF A NATIONAL 

BREAKUP, BY FRANCIS H. BUCKLEY) 

 

 Francis H. Buckley este profesor de drept. A predat 

în cadrul mai multor universităţi (Chicago, Toronto, Paris), 

în prezent fiind profesor la Facultatea de drept a 

Universităţii George Mason din Virginia, SUA.  

S-a născut în Canada dar trăieşte în SUA, unde şi-a obţinut 

şi cetăţenia americană. 

 Este autorul mai multor cărţi de succes precum: The 

Way Back, The Once and Future King, The American 

Illness, Fair Governance, etc. De asemeni, participă 

frecvent la dezbateri pe teme politice şi de drept constituţional organizate de 

posturi de televiziune precum Newsmax, CBC, NPR, C-SPAN‘s şi desfăşoară o 

intensă activitate publicistică. 

 

● 

● ● 

 

 Secesiunea Americană, cartea pe care o prezint în acest număr al revistei 

„Dincolo de Orizonturi‖ a apărut în SUA la începutul acestui an şi s-a bucurat de 

la început de interes din partea cititorilor, ulterior, după ce America a fost lovită 

crunt de pandemia generată de virusul COVID-19, devenind „best seller‖. 

 Mărturisesc că titlul ales de autor pentru această carte mi s-a părut 

oarecum nerealist, aşa că am citit cartea mai mult din curiozitate decât cu intenţia 

de a o prezenta cititorilor revistei noastre. După ce am citit-o mi-am schimbat 

părerea. Cartea nu mi s-a mai părut utopică şi astfel am preferat-o în detrimentul 

altor propuneri de lectură la fel de interesante, dar nu atât de şocante. 

 Pentru a nu spori confuzia, vă informez de la început că autorul nu este un 

adept al secesiunii, nu doreşte dezmembrarea Statelor Unite şi nu face parte din 

niciuna din mişcările de acest gen din SUA, dar înţelege şi argumentează credibil 

că aceasta ar putea fi o soluţie, inclusiv constituţională, în cazul în care America 

nu va reuşi să-şi reformeze actuala arhitectură politică, economică, socială, 

culturală, etc. 

 Poate că această carte este şi o ironie la adresa situaţiei actuale din 

societatea americană caracterizată de polarizare extremă, influenţa prea mare a 

lobby-ului la toate nivelurile de putere ceea ce face ca legislaţia să fie manipulată 

în folosul celor puţini şi în detrimentul celor mulţi, înstrăinare socială, sistem 
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electoral deficient, lipsă de soluţii pentru provocările majore cu care se confruntă 

ţara la nivel geopolitic şi, nu în ultimul rând, recurgerea cu prea mare uşurinţă la 

soluţii militare. 

 Autorul consideră că eşafodajul politic şi social american, dar şi nivelul de 

încredere în buna funcţionare a instituţiilor federale, au atins limita inferioară şi 

încă nu s-au identificat sau nu se implementează măsurile necesare pentru ieşirea 

din această fundătură. Lobby-ul, o instituţie care câştigă sume enorme fără să 

producă nimic, a ajuns atât de puternic încât poate bloca orice iniţiativă 

legislativă, dacă aceasta aduce atingere diferitelor grupuri de interese. Mai mult, 

generaţii succesive de preşedinţi au luat măsuri de întărire a instituţiei 

prezidenţiale, de sporire a prerogativelor acesteia în detrimentul celorlalte puteri 

ale statului. Viaţa politică a ţării s-a divizat. Statele de coastă votează în marea lor 

majoritate cu democraţii, în timp ce zona centrală a ţării votează cu republicanii, 

procentul fiind apropiat ceea ce, practic, divizează ţara în două părţi aproximativ 

egale. În sfârşit, Constituţia ţării nu mai răspunde în multe privinţe realităţilor 

actuale ceea ce impune anumite ajustări, mai ales în ceea ce priveşte 

proporţionalitatea voturilor (inclusiv preşedintele Trump a avut mai puţine voturi 

decât Hillary Clinton, dar datorită sistemului de calcul care pune semnul egalităţii 

între aportul electoral al statelor mici cu cel al statelor mari, acesta a câştigat). 

 Toate aceste manifestări negative au condus la polarizarea societăţii 

americane, reapariţia unor mişcări extremiste (supremaţia albilor, QAnan, Antifa, 

KKK, antisemite) şi secesioniste. 

 În ceea ce priveşte secesionismul, California este de departe cea mai 

vocală. Acolo există o mişcare separatistă puternică, alimentată fiind şi de 

decalajul economic dintre ea şi celelalte state ale SUA (conform indicilor 

economici din anul 2019, California este a cincea economie din lume). Deja 

secesioniştii solicită semnături pentru autodeterminare. Dacă se va realiza o 

majoritate pentru independenţă, există posibilitatea legală de a se organiza un nou 

referendum care, dacă trece, va deschide calea spre etapa următoare în care se va 

cere legislativului californian se elaboreze declaraţia de independenţă. Calea către 

CALEXIT nu este tocmai uşoară, dar nici imposibilă. 

 California este un stat tolerant, în multe privinţe chiar prea tolerant în ceea 

ce priveşte traficul de droguri, imigraţia, etc. La polul opus se află Carolina de 

Sud care, în pofida dimensiunii sale geografice reduse, a reînviat secesionismul 

sudist care, deşi suprimat prin lege după încheierea Războiului Civil (1865), nu a 

dispărut niciodată din comportamentul şi atitudinea locuitorilor multor state din 

Sud. 

 În treacăt trebuie să menţionez că Războiul Civil mai este cunoscut şi sub 

denumirea de Războiul de Secesiune, ceea ce ne duce la concluzia că 

secesionismul nu este o tendinţă actuală, ci are origini istorice în SUA. 

 Care sunt elementele ce ţin o ţară unită? 

 O întrebare interesantă la care Buckley caută să dea un răspuns. 
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 Naţionalismul. Chiar înainte de câştigarea ultimei campanii prezidenţiale 

de către Donald Trump, în America se remarca o ascensiune a naţionalismului în 

rândurile conservatorilor. Spre deosebire de alte ţări în care naţionalismul este 

generat de cultură, limbă, etnicitate, religie, etc., în cazul SUA este vorba de un 

naţionalism liberal dat de adeziunea poporului la principiile liberale exprimate în 

Declaraţia de Independenţă şi garantate de Constituţie. Faptul că în prezent SUA 

se manifestă tot mai mult ca un stat iliberal, practic elimină naţionalismul ca liant 

al statului şi neagă un întreg set ideologic, care ar fi putut constitui o bază solidă a 

unităţii statale. Din acest motiv naţionalismul american este mai curând 

secesionist decât unificator. 

 O altă abordare interesantă a autorului este aceea referitoare la avantajele 

şi dezavantajele presupuse de a fi o ţară mare sau a fi o ţară mică. Bineînţeles 

autorul se referă la suprafaţă şi populaţie şi aduce permanent în sprijinul 

concluziilor sale statistici edificatoare elaborate de instituţii internaţionale 

specializate. 

 Fără a intra în prea multe detalii ce ar putea transforma recenzia în 

povestire, mă limitez doar la câteva concluzii trase de autor: 

 - guvernele locale rezolvă multe probleme mai bine decât guvernul 

federal, care este mult mai apt pentru a aborda mai eficient probleme generale, 

cum ar fi combaterea epidemiei de Coronavirus, sprijinirea programelor naţionale 

(infrastructură, cercetare şi dezvoltare tehnologii avansate, etc.); 

 - criza constituţională, generată de o multitudine de factori, începând cu 

identitatea politică, identitatea naţională, pseudo-identitatea etnică, rasială, de sex, 

până la identitatea imperială, pledează pentru descentralizarea masivă a 

conducerii. Apar incidente tot mai frecvente în care autorităţile federale sunt pur 

şi simplu împiedicate de către autorităţile locale să-şi exercite autoritatea. Autorul 

consideră că o descentralizare după modelul Canadei ar rezolva mult mai bine 

actualele probleme ale SUA, inclusiv cele legate de mobilitatea populaţiei. 

Segmente de populaţie care se simt mai bine reprezentate într-un alt stat ar putea 

să se îndrepte către acesta. Astfel s-ar realiza o mai bună coagulare a populaţiei 

după afinităţi, religii, principii, oportunităţi, etc.(şi în prezent 40% din populaţia 

Americii nu locuieşte în statul de origine, deci nu ar fi ceva traumatizant acest 

schimb voluntar de populaţie), iar oamenii ar interacţiona mai bine între ei şi 

multe din conflictele actuale ar dispărea sau şi-ar reduce intensitatea. De asemeni, 

fenomenul înstrăinării, atât de prezent astăzi în societatea americană, ar fi mult 

diminuat. 

 Modelul canadian mai are un avantaj, unul unificator. Modelul federal 

canadian a permis atât de multe drepturi de autodeterminare provinciei Quebec 

încât secesiunea a devenit nerentabilă. Aşa se explică faptul că, deşi secesioniştii 

sunt la putere de foarte mult timp în Quebec, problema secesiunii nu mai este una 

de actualitate…cel puţin deocamdată. 
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Aşa cum am precizat de la început, autorul este un unionist convins, dar unul 

raţional, care doreşte un stat federal cu puteri mult reduse şi un transfer de 

autoritate substanţial către guvernele statelor. 

 COVID-19 a fost precedat de un virus mult mai periculos, cel al 

„identităţii politice‖, care a provocat o fractură a clasei politice americane atât la 

nivelul ţării, cât şi la nivel local (în SUA chiar circulă o glumă potrivit căreia 

atunci când preşedintele Trump spune „God Bless America‖ înţelege prin aceasta 

America fără Partidul Democrat). Această polarizare politică ce a divizat 

populaţia ţării în două părţi ireconciliabile ce se anihilează reciproc şi împiedică 

orice şansă de progres, a făcut la nivel naţional mai mult rău, decât ar putea face 

secesiunea. 

 Autorul consideră că în contextul pandemiei generate de virusul COVID-

19 SUA trec printr-o criză care altă dată ar fi unit ţara, numai că în prezent efectul 

este invers, a slăbit-o. Soluţia ar fi impunerea urgentă a reformelor necesare. Fără 

reforme coeziunea statală nu este posibilă ceea ce deschide calea spre secesiune. 

Buckley nu exclude posibilitatea ca pandemia ce afectează atât de puternic 

America să ducă în final la forţarea reformelor de care ţara are atâta nevoie şi să 

devină un argument pentru unitate statală. 

 În concluzie, autorul este de părere că un stat de dimensiuni mai mici, aşa 

cum este California, are şanse mai mari de a se guverna mai eficient şi mai 

profitabil pentru populaţia sa decât un stat mare. Pe de altă parte, dezmembrarea 

unui stat mare, democratic şi prosper este dificilă şi plină de neprevăzut, ceea ce 

face alegerea unei formule de descentralizare extinsă, eventual păstrând la nivel 

central numai politica externă (modelul de federalism canadian) ar putea fi un 

compromis viabil. 

 Sunt multe alte aspecte de interes ce sunt dezbătute în această carte, cum 

ar fi poziţia armatei într-o situaţie de secesiune, dar trebuie să mai rămână ceva şi 

pentru ca cei interesaţi de această carte sa descopere singuri. 

 

● 

● ● 

 

 „Secesiunea Americană: Pericolul Dezmembrării Naţionale” este o carte 

incitantă ce abordează un subiect controversat şi de actualitate. Autorul 

analizează fenomenul secesionist american din perspectivă istorică şi de drept, 

dar aceasta nu scade importanţa observaţiilor şi concluziilor sale. Mai mult, 

acestea par să aibă valabilitate generală. 

 De asemenea, Buckley prezintă avantajele şi dezavantajele ţărilor mari şi 

ale celor mici şi aduce în discuţie un element subiectiv dar de importanţă capitală 

în această balanţă, anume mândria naţională, mândria de a aparţine celui mai 

puternic stat din lume şi dificultatea de a renunţa la această poziţie oricare ar fi 

preţul. De acest „hubris” suferă guvernele şi popoarele ţărilor mari şi concluzia 

este cea pe care o cunoaşte toată lumea: puterea corupe şi cel ce deţine puterea 
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nu este dispus să o cedeze. Cu tot excepţionalismul american, SUA nu face 

excepţie de la regulă. În diferite cercuri politice, mass media, organizaţii 

neguvernamentale etc. se vorbeşte tot mai mult de imperialismul prezidenţial. 

Roma tot de la republică a plecat şi a ajuns la imperiu, aşa că dacă aceasta este 

direcţia politicii americane ar fi necesar ca liderii americani să se gândească şi 

la ce a urmat după imperiu. De fapt, mulţi deja se gândesc în acest registru şi 

probabil în viitor voi prezenta câteva astfel de cărţi. Până atunci este bine să ne 

reamintim că imperiile nu se prăbuşesc ca urmare a frământărilor interne, 

crizelor, mişcărilor de eliberare naţională, războaielor locale purtate cu mai mult 

sau mai puţin succes, ci sub loviturile altor imperii. 

 Se pare că liderii americani nu au învăţat prea multe din istoria Europei 

şi sunt hotărâţi să o repete…în stil american. 

 Deşi cartea se referă la SUA, sunt multiple aspecte cu caracter general 

care pot fi folositoare oricui şi mai ales acelora care au în mâinile lor destinele 

popoarelor. 

● 

● ● 

 În urma protestelor generate de uciderea lui George Floyd, în Minneapolis 

(25.05.2020) s-a mai evidenţiat un fenomen mai puţin mediatizat de presă, anume 

înfiinţarea de „zone autonome‖ în unele oraşe americane. Un astfel de fenomen s-

a petrecut în Seattle, în cartierul Capitol Hill, în care protestanţii au ridicat 

baricade şi au organizat un perimetru „liber de poliţie‖, apărat de insurgenţi 

înarmaţi cu arme de foc. Iniţial, rebelii au denumit perimetrul ocupat „Zona 

Autonomă Capitol Hill‖ (CHAZ), după care au redenumit-o „Protestul Organizat 

Capitol Hill‖ (CHPO). De aici protestanţii trimit mesaje de încurajare la revoltă 

către celelalte oraşe americane.  

 Şeful poliţiei din Seattle a declarat că doreşte să acţioneze pentru 

restabilirea ordinei în oraş, dar fără ca acţiunile poliţiei să se transforme într-o 

„situaţie de forţă‖. Oricum, libertatea de acţiune a forţelor de poliţie a fost mult 

îngrădită de hotărârea unanimă a Consiliului oraşului Seattle (9 - 0) de a interzice 

folosirea de către forţele de ordine a mijloacele anti-demonstraţii (gaze 

lacrimogene, spray-uri cu piper, etc.). 

 Se estimează că CHOP ar putea dura până în luna noiembrie a.c. (lună în 

care urmează să se desfăşoare alegerile prezidenţiale) sau chiar mai mult. 

 În regiunea cunoscută sub denumirea de Pacific Northwest (în care se află 

oraşul Seattle), statul Washington, au mai fost astfel de acţiuni care au rezistat 

perioade de timp diferite: Occupay Wall Street – 7 luni; Dakota Access – 10 luni; 

Ocuparea refugiului federal Malheur – 41 zile). 

 Situaţia din Seattle a determinat liderii politici şi administrativi ai altor 

oraşe importante din SUA să ia măsuri severe de prevenire a unor evenimente 

asemănătoare: în Nashville, Tennessee; Portland, Oregon; Asheville, Carolina de 

Nord. 
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 Preşedintele Trump a acuzat autorităţile locale de lipsă de fermitate şi a 

ameninţat că va trimite forţe militare pentru a lichida această „insurecţie ilegală 

organizată de terorişti interni înarmaţi ce acţionează în afara legii‖. 

 În actuala situaţie socială aflată în plină desfăşurare în SUA putem 

remarca câteva din aspectele menţionate de autor care pot duce la mişcări de 

secesiune mai ample, dar şi la modul în care guvernul federal va reacţiona. Primul 

ar fi de ordin politic – democraţii, în mod tacit sprijină astfel de mişcări menite să 

erodeze sprijinul electoratului pentru candidatura lui Trump. În al doilea rând 

remarcăm apetitul tot mai mare a populaţiei americane pentru revoltă împotriva 

autorităţilor, în principal faţă de cele federale care sunt percepute ca fiind mai 

radicale în impunerea ordinei decât cele locale, care sunt mai tolerante. În al 

treilea rând, declaraţiile şi ameninţările preşedintelui Trump ne dau o idee a 

modului în care statul ar reacţiona în cazul unui pericol iminent de secesiune. În al 

patrulea rând, acceptând declaraţiile oficialilor americani potrivit cărora în 

revoltele sociale actuale din SUA sunt implicate şi forţe străine, putem trage 

concluzia că indiferent de mărimea şi puterea unui stat, în astfel de situaţii critice 

întotdeauna se vor găsi amatori de a pune „gaz peste foc‖ din diferite interese. 

 

General de brigadă (r) Dan Niculescu 
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