
 

 
 

MOTTO: 

„We need to put in place policies and procedures to make sure that we increase certainty, 

to reduce uncertainty, increase trust to reduce distrust, increase stability to reduce 

instability in order to avoid miscalculation and reduce the possibility of great power 

war”… 

„Avem nevoie de un consens asupra implementării politicilor și procedurilor adecvate 

care să ne permită creșterea certitudinilor pentru a reduce incertitudinile, creșterea 

încrederii pentru a scădea neîncrederea, creșterea stabilității pentru diminuarea 

instabilității, toate acestea contribuind la evitarea erorilor de evaluare și la reducerea 

posibilității izbucnirii unui război între marile puteri”… 

Fragment din discursul generalului Mark Milley, președinte al Comitetului Întrunit al 

Șefilor Statelor Majore ale SUA, rostit pe timpul întâlnirii cu omologul său rus, generalul 

Valery Gerasimov, în 22 september 2021, la Helsinki, Finlanda. 
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E D I T O R I A L 
 
 

 

Evrica! Se vede tunelul de la capătul tunelului. Cu alte cuvinte, nici nu am 

ieșit din pandemie și a început războiul. Este vorba de un război care nu ar trebui 

să surprindă pe nimeni, care era anticipat de analiști și pregătit metodic de liderii 

de la Moscova: războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Acest război, despre care unii 

observatori consideră că ar fi putut să fie evitat, este parte integrantă a planului 

Rusiei de a reconstrui imperiul, așa cum a făcut de fiecare data când s-a aflat la 

pământ. Probabil că această capacitate de a renaște de atâtea ori, chiar mai 

puternică, din dezastre politice, economice și sociale l-a determinat pe Putin să 

afirme că Rusia are ADN imperial.  

Faptul că Ucraina este scutul de securitate geopolitică al Rusiei nu este un 

secret pentru nimeni, iar faptul că s-a ajuns la război demonstrează cât de puțin se 

cunosc între ei protagoniștii principali ai acestei noi manifestări ale reflexelor 

imperiale pe cale de trezire în marile puteri ale momentului. Se pare că dialogul 

politic și diplomatic care la un moment dat părea să dea roade, cu timpul s-a 

atenuat până la dispariție, iar ambițiile i-au luat locul.  

Cu certitudine, ceea ce afirm aici este valabil atât pentru SUA cât și pentru 

Rusia. În calculele lor geopolitice liderii americani nu au crezut că Rusia poate 

rezista cu succes presiunii externe, că are capacitatea de a se recrea la nivelul la 

care să poată amenința iar lumea, că masele de ruși se revoltă greu, sunt ușor de 

manipulat de propaganda oficială și deși trăiesc greu din cauza sistemului 

rudimentar de organizare a statului și corupției generalizate, continuă să creadă că 

sunt conduși pe un drum bun. Liderii occidentali nu au înțeles că militarismul 

rusesc este generalizat în conștiința rușilor pe întreaga ierarhie socială și că Rusia 

poate fi periculoasă chiar și fără o economie performantă, dar cu o armată 

puternică. 

 Pe de altă parte, liderii actuali ai Rusiei, ca și predecesorii lor, au același 

dispreț trufaș față de celelalte țări, pentru dreptul popoarelor de a-și alege calea de 

dezvoltare și de a refuza să accepte sufocanta îmbrățișare a „ursului rusesc” care 

nicicând în istorie nu le-a adus ceva bun. 

Lipsa dialogului și a încrederii reciproce au constituit factorii pentru care 

negocierile pentru încheierea unui acord de securitate care să garanteze protecția 

geopolitică a Rusiei a eșuat. Cine mai poate crede că liderii de la Moscova pot 

respecta acordurile de securitate pe care le semnează? Eventual aceștia pot 

accepta astfel de angajamente doar atât timp cât le sunt folositoare și le asigură 

timpul necesar pentru o mai bună repoziționare geopolitică. Pe de altă parte, au și 
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exemplul american, reprezentat concludent de fostul președinte al SUA, Donald 

Trump, care s-a retras unilateral din Acordul de denuclearizare a Iranului și din 

Pactul pentru protecția mediului de la Paris, negociat și parafat de predecesorul 

său, ș.a.m.d.  

În actuala conjunctură politică și militară globală lucrurile sunt dinamice, 

alianțele se schimbă, la fel și interesele. Marile puteri sunt ca niște magneți 

puternici. Țările mai mici se alipesc de centrul de putere care le reprezintă mai 

bine interesele, în care au mai multă încredere, care exercită o influență politică, 

economică și militară mai mare sau recurg la forță sau șantaj asupra lor, etc.  

Generalul american Curtis Scaparrotti, fost SACEUR, spunea într-un interviu 

că „trebuie să ne pregătim pentru a acționa în lumea care există, nu în lumea pe 

care o dorim”. 

Actualul război din Ucraina nu este despre Ucraina, ci despre repoziționarea 

marilor puteri globale. Acest lucru a reieșit clar în perioada pre-conflict din 

alegerea regiunilor geografice în care s-au desfășurat cele mai importante exerciții 

militare ale actualelor alianțe: pe de o parte SUA, NATO, QUAD (Quadrilateral 

Security Dialogue – Australia, India, Japonia, SUA)  și pe de altă parte China, 

Rusia, Iran. În general, aceste exerciții au vizat zonele: Arctica, Indo-Pacific, 

Orientul Mijlociu, deci acele spații disputate deja de marile puteri.  

Ucraina este o victimă în jocul periculos al puterilor globale și această situație 

îmi aduce aminte de ceea ce spunea profesorul meu de istorie militară din 

Academia Militară, anume, „că nu are importanță dacă elefanții fac dragoste sau 

război fiindcă întotdeauna cei care se află printre picioarele lor sfârșesc rău”.  

În toată această confruntare este ceva la care probabil nu ne-am fi așteptat, 

anume sălbăticia atacurilor armatei ruse asupra principalelor orașe ucrainene. 

Dacă luăm în serios afirmația președintelui Putin, potrivit căreia Ucraina nu este o 

țară, ea fiind una cu Rusia, atunci Putin ar trebui să ne explice ce se întâmplă 

acum în Ucraina. Este oare un fratricid? Eu cred că răspunsul lui Putin este NU, 

ceea ce denotă că agresiunea Rusiei este îndreptată împotriva unui stat 

independent, recunoscut internațional, chiar și de către Rusia care, nu de mult, se 

angaja să-i apere independența, suveranitatea și integritatea teritorială (Acordul de 

la Budapesta din 1994). Poate tocmai din cauza acestui tip de comportament 

politic duplicitar secolul în care trăim a căpătat rușinoasa denumire de „secolul 

minciunii”. 

Ce se va întâmpla mai departe nu este foarte greu de anticipat chiar dacă 

Putin este imprevizibil. Războiul nu se va opri până când Kremlinul nu-și va 

îndeplini obiectivele de securitate. În acest sens pot fi analizate două scenarii:  

1) Rusia va încorpora (direct, pe modelul Crimeei sau indirect, pe modelul 

Transnistriei) Donbasul și sudul Ucrainei, luarea întregii Ucraine urmând să fie 

amânată pentru o dată ulterioară; 

2) Rusia va incorpora întreaga Ucraină, ajungând astfel până la granițele 

NATO.  
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Rusia nu se va mulțumi niciodată numai cu jumătate din Ucraina, iar SUA va 

accepta această situație în condițiile în care alternativa ar fi folosirea 

armamentului nuclear.  

Sunt convins că mai există un pericol pe care liderii politici și militari 

americani îl înțeleg foarte bine, anume că trebuie acordată atenție sporită în ceea 

ce privește latura puternic emoțională a acestui conflict. Violența extremă poate 

genera o presiune mare internă și externă asupra factorilor de decizie americani 

anume că „cineva” trebuie să facă ceva (adică SUA). Dacă se va ceda 

impulsurilor emoționale este posibil să se ajungă la război între Rusia și SUA, 

ceea ce ar fi primul război din istoria omenirii între două puteri nucleare. Acest 

lucru trebuie evitat prin orice mijloace și aici apare sacrificarea Ucrainei. Când și 

cum, rămâne de văzut.  
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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 
 

 

EVOLUȚII RECENTE ÎN CRIZA RUSO-

UCRAINEANĂ 

Riscuri și amenințări de escaladare a 

conflictului, scenarii posibile 

 
Col. (rtr.) Constantin MOISA 

 

 
Introducere 

După ocuparea Peninsulei Crimeea de către F. Rusă, în 2014, evoluțiile 

geopolitice și de securitate din regiune au pivotat în jurul conflictului ruso-

ucrainean și mai ales către riscurile privind posibilitatea reluării luptelor în 

regiunile Donețk și Lugansk. La acestea s-au adăugat amenințările politice și mai 

ales cele militare ale Moscovei care au tensionat situația de securitate pe întreg 

flancul estic al NATO, de la M. Baltică până la M. Neagră și de la Kiev până la 

Washington. Conform retoricii rusești aceste tensiuni au fost generate de Ucraina 

și NATO, în realitate fiind doar o nouă expresie a confruntării dintre marile puteri.  

Evoluțiile din ultimii doi ani, dar și diferitele evaluări și studii apărute recent 

subliniază că decidenții politico-militari ai F. Ruse au desfășurat forțe și mijloace 

militare însemnate de-a lungul graniței ruso-ucrainene, în Belarus și Donbas, ce 

pot fi considerate raioane de plecare la ofensivă pentru atacarea și ocuparea unor 

zone de interes din Ucraina. În afara conflictului militar ar putea fi luate în 

considerație și alte intenții posibile ale Moscovei: schimbarea regimului politic de 

la Kiev cu unul pro-rus; izolarea Ucrainei și producerea unui colaps economic 

urmat de mișcări sociale; recunoașterea de către Occident a pretenției Rusiei de a 

avea o zonă de interes; ridicarea totală sau parțială a sancțiunilor economice; 

stoparea extinderii NATO către est; ieșirea Rusiei din izolare și recunoașterea ei 

ca mare putere globală. Unele dintre aceste obiective au fost deja realizate și 

probabil că vor fi și altele acceptate ulterior.  

 

S-au încheiat discuțiile Consiliului NATO – Rusia. Secretarul general Stoltenberg 
declară că „Există acum un risc real de apariție a unui nou conflict armat în Europa”. 
Consiliul NATO-Rusia, Declarația Secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg din 12. 01. 2022 
 

Le-am explicat colegilor noștri americani că nu intenționam să … „atacăm Ucraina”. 
Dar dacă NATO va continua să desfășoare capabilități militare în Europa, acest lucru 
va necesita un răspuns militar ferm din partea Rusiei. 
Declarația lui Sergei Ryabkov, vice-ministru de externe rus, 10. 01. 2022 
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Ar mai fi de subliniat ramificațiile globale ale conflictului militar ruso-

ucrainean. Ne referim la faptul că întreaga perioadă a confruntărilor, mai mult sau 

mai puțin diplomatice dintre Rusia și Occident (SUA, NATO și UE), a fost 

însoțită de demonstrații de forță în alte zone geografice ce constituie puncte de 

fricțiune între marile puteri: Oceanul Arctic, Orientul Mijlociu, Zona Indo-

Pacifică. Semnalul este clar: invazia Ucrainei va fi doar semnalul pentru o nouă 

confruntare globală între marile puteri.  

 

Situația de securitate la frontiera ruso-ucrainieană, dislocările forțelor ruse 

și dispozitivul de luptă, evoluții recente 

În perioada martie-aprilie-mai 2021 toate privirile analiștilor au fost 

îndreptate tot mai mult către zona de frontieră dintre Rusia și Ucraina, acolo unde 

situația devenea tot mai tensionată. 

Începând cu perioada septembrie-octombrie 2021, manevrele, exercițiile 

strategice și dislocările de forțe militare rusești în apropierea graniței cu Ucraina 

au crescut în intensitate și au stârnit îngrijorări majore în rândul oficialilor 

americani, NATO și UE, cu privire la posibilitatea ca Moscova să pregătească și 

să lanseze o ofensivă pe scară largă în Ucraina, cel mai probabil la începutul 

anului 2022.  

Evaluările din decembrie 

2021, anticipau că președintele 

rus, Vladimir Putin, deși nu 

luase o decizie finală, își 

pregătea forțele pentru 

posibilitatea unei operații 

militare de amploare în această 

regiune (ipoteză pe care 

Kremlinul a negat-o constant).  

Din date furnizate de 

analiștii ucraineni și confirmate 

din mai multe surse deschise, la 

începutul anului 2022 erau 

concentrate în jurul Ucrainei 

aproximativ 95 grupuri de luptă, 

din care 48-50 erau în Donbas. De asemenea, experții militari considerau că 

pentru invazia Ucrainei ar fi necesar minimum 200.000 militari și suficienți 

300.000 militari. 

Granița de sud-vest a Rusiei se află în responsabilitatea forțelor militare din 

Districtul Militar de Sud (DMS) și Districtul Militar de Vest (DMV). Pentru 

realizarea unui raport de forțe suficient pentru o eventuală operație de ocupare a 

Ucrainei sau unei părți a acesteia, dispozitivul strategic conceput de Statul Major 

General al Armatei Ruse, ar trebui completat cu forțe din Districtul Militar de 

Centru (DMC) și Districtul Militar de Est (DME). Analizând redislocările de 

Dispozitivul strategic realizat în zona frontierei cu Ucraina 
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trupe dinspre adâncime către Vest și Sud din DMC, comparativ cu cele din DMS 

se pot identifica indicatori valabili pentru înțelegerea planurilor liderilor politici și 

militari ruși. Nevoia de forțe suplimentare este dată atât de lățimea fâșiei DMV, ce 

acoperă frontiera cu Ucraina de aproximativ 700 km, cât și de cea a DMS care are 

zona de responsabilitate de circa 350 km de graniță cu Ucraina. De asemenea, în 

această ecuație trebuie luate în calcul și mărimea forțelor din structurile militare 

de la graniță, respectiv o armată de arme întrunite a DMV (A. 20 A.I.), față de 

două armate de arme întrunite ale DMS (A. 8 A.I. și A. 49 A.I). Aceasta justifică 

nevoia de forțe suplimentare pe direcția de Vest. 

Analizând dispunerea forțelor rusești și dispozitivul de operație conturat, se 

pot avea în vedere mai multe scenarii ipotetice:  

1. Efortul loviturii principale, probabil, cu forțele principale ale DMS, 

împreună cu forțele de pe flancul stâng și din centru ale DMV, ceea ce înseamnă 

că se va acționa pe Direcția strategică de Sud-Vest; 

2. Acțiune pornită de pe teritoriul Belarus pe direcția Kiev, nordul Ucrainei 

(obiectivul principal fiind izolarea capitalei țării); 

3. Pe flancul de Nord-Vest al DMV, în fâșia A. 6 A.I., acțiunile vor fi 

limitate, preponderent defensive, cu misiunea de apărare împotriva forțelor NATO 

ce, eventual, ar interveni în sprijinul Ucrainei.  

Menționăm că acest mod de acțiune este conform planurilor anterioare ale 

comandamentelor militare rusești, ceea ce nu este tocmai în spiritul concepțiilor 

de luptă recente ale Armatei Rusiei. În această situație clasică sunt o serie de 

incoveniente: surpriza atacului va fi minimă, ceea ce nu s-a întâmplat în nici una 

din intervenții militare rusești recente (Georgia, Donbas, Crimeea, Siria); luptele 

pot dura mult; presupune risipă de forțe și mijloace; presupune eforturi financiare 

mari. Invazia Ucrainei înseamnă asumarea riscului ca apărătorii să recurgă la 

acțiuni specifice războiului de mică intensitate (de rezistență) care, de regulă, 

presupune pierderi mari de vieți omenești din ambele tabere, atât de militari cât și 

de civili. Rusia a trecut prin așa ceva în Afganistan și nu considerăm că ar dori să 

repete istoria. Efectele acestei decizii ar atrage oprobriul și izolarea internațională 

și, în final ar duce la eșec. Liderii de la Moscova sunt mult prea sofisticați pentru 

a-și asuma aceste riscuri. Dacă se va decide pentru acțiunea militară aceasta va fi 

rapidă, surprinzătoare, de impact și cu efecte strategice și de imagine.  

Posibilitatea care ni se pare cea mai plauzibilă este aceea de izolare completă 

a Ucrainei din punct de vedere economic. Astfel, într-un timp relativ scurt se va 

produce colapsul economic al țării și revolta populației care, de voie, de nevoie, se 

va reorienta spre Rusia. Deja Ucraina este blocată pe mare: accesul la Marea 

Caspică este închis, Marea Azov poate fi interzisă complet ucrainenilor prin 

acțiunea militară dinspre Donbas către Odesa, iar canalul Bîstroe de la gurile 

Dunării poate fi controlat fără dificultate de Rusia, concomitent cu amenințarea 

directă a României, ceea ce ar fi o nouă problemă pentru NATO. În aceste condiții 

M. Neagră, care va deveni ceea ce a mai fost în trecut, anume un lac ruso-turc, 
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care se poate transforma într-o capcană pentru orice forță navală aliată care ar 

intra neinvitată în această zonă. 

 

Scenarii și variante de atac  

Estimăm că în orice variantă de acțiune, indiferent de scopuri, misiuni și 

direcții de acțiune, elementele războiului hibrid vor fi aplicate pe scară largă. 

Un scenariu confirmat de experiența observării exercițiilor militare anterioare 

este cel potrivit căruia Armata Rusiei se pregătește de un război terestru pe 

direcțiile strategice de Sud-Vest și de Vest. Este vizată invadarea Ucrainei și o 

replică nucleară în cazul unei intervenții NATO în regiunea M. Negre. Scenariile 

exercițiilor din seria Kavkaz și Zapad, alarmele, exercițiile de evaluare 

desfășurate în DMS și DMV (preponderent în zona de frontieră cu Ucraina și cea 

cu țările Baltice), recentele exerciții de mobilizare a rezervei (ianuarie 2022) și 

exerciţiile militare comune, cu trupe, din Abhazia, Oseția de Sud, Armenia și 

Transnistria care repetă aceleași scenarii, subliniază cât se poate de clar concepția 

de luptă a armatei ruse. Nu putem omite nici exercițiul militar din 28 martie 2013 

când, din ordinul preşedintelui Putin, Comandamentul Strategic Sud a început un 

exercițiu aeronaval neanunţat, cu trageri de luptă şi operaţiuni de desant pe 

litoralul M. Negre. Acesta era un scenariu la scară redusă de ocupare a Dobrogei 

şi ulterior, a capitalei României, într-un interval orar de 4-6 ore. 

Scenariul acesta trebuie ținut minte, iar metodele de contracarare ar trebui 

exersate și perfecționate continuu.  

 

Scenarii probabile  
Folosirea efectelor psihologice rezultate din mobilizarea forțelor sale 

militare în jurul Ucrainei pentru a încerca să obțină concesii din partea 

Occidentului: stoparea extinderii NATO spre Est; nealinierea Ucrainei și 

Georgiei; acceptarea sferei de influență a Rusiei în fostul spațiu sovietic; ridicarea 

sancțiunilor economice; recunoașterea Rusiei ca putere globală; aplicarea 

integrală a Acordului Minsk II; etc.  

Acest scenariu include și izolarea economică a Ucrainei, la care se adaugă 

acțiunile active de război electronic, cibernetic, dezinformare, propagandă, 

amenințare, presiune, etc. Cumulate, aceste acțiuni pot provoca mișcări sociale, 

înlocuirea guvernului pro-occidental cu unul pro-rus și reintegrarea Ucrainei în 

sfera de influență a Rusiei.  

Aceasta însemnă că forțele armate desfășurate la granița cu Ucraina sunt 

folosite ca atu politic, ca mijloc de presiune menit să obțină concesii strategice din 

partea Occidentului și să readucă Ucraina în sfera sa de influență. Posibilitatea 

invaziei nu poate fi exclusă, dar se va produce limitat sau atunci când se va ajunge 

la o escaladare necontrolată a tensiunilor dintre Rusia și SUA, o situație cunoscută 

sub denumirea „Capcana lui Tucidide”, adică niciunul dintre actori nu dorește 

războiul, dar escaladarea conflictului este atât de mare încât părțile nu mai pot da 

înapoi, singura soluție rămasă va fi războiul.  
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Ofensivă limitată pentru ocuparea Donbasului și folosirea separatiștilor de 

aici. Este puțin probabil ca Moscova să facă un efort atât de mare și să se limiteze 

la atât. Mai mult, cele două provincii separatiste sunt complet integrate cu Rusia: 

sistemul economic, piața, învățământul, sănătatea, etc. Este absurd să cucerești 

ceva ce deja îți aparține. Pe de altă parte, soluția federalizării regiunii separatiste 

așa cum este prevăzut în Acordul Minsk II este mult mai convenabilă Rusiei 

deoarece aceasta înseamnă că 

are un cal troian în tot ceea ce 

înseamnă procesul de decizie 

de la Kiev. Există și 

posibilitatea ca cele două 

provincii separatiste ce 

formează regiunea Donbas 

(Donețk și Lugansk) să se 

unească, să formeze o entitate 

statală recunoscută numai de 

Rusia și eventual să se 

extindă în zona Novarusia, 

ajungând astfel la Nistru și Transnistria. Această variantă presupune operații 

militare rusești pentru ocuparea unor centre puternice precum orașul-port 

Mariupol și altele care în prezent sunt controlate de Armata Ucrainei.  

Un alt scenariu poate fi realizarea unui coridor către Crimeea. 

Deocamdată, Rusia este conectată de Crimeea doar printr-un pod recent construit 

peste Strâmtoarea Kerci. Totodată Ucraina a 

reușit să blocheze principala sursă de apă 

potabilă ce alimenta peninsula (chiar dacă după 

declanșarea ostilităților ruso-ucrainene zona 

barajului a fost cucerită de ruși, instalațiile de 

pompare a apei încă nu au putut fi puse în 

funcțiune, deci problema aprovizionării 

Crimeei cu apă potabilă este de actualitate).  

Conectarea Rusiei de Crimeea s-ar putea realiza de-a lungul coastei, ceea ce 

ar duce la rezolvarea unei serii de provocări logistice cu care se confruntă în 

prezent Moscova și ar transforma M. Azov într-un lac rusesc. Realizarea acestui 

scenariu ar presupune mai multe trupe rusești, cucerirea pozițiilor fortificate de pe 

granița dintre Ucraina și republicile separatiste (linia de contact) și cucerirea 

orașului port Mariupol, al 10-lea oraș ca mărime al Ucrainei. 

Ofensiva majoră pentru a ocupa regiuni și orașe importante din Ucraina 

constituie cel mai agresiv scenariu ce implică o ofensivă rusească de proporții 

pentru a cuceri inclusiv Novorusia. Obiectivele principale ale forțelor militare 

rusești ar fi: realizarea unui culoar terestru între Rusia și Crimeea ce ar permite 

joncțiunea cu trupele rusești staționate în Transnistria și astfel, foarte probabil, ar 

apropia Rusia de Gurile Dunării.  

O variantă redusă a scenariului Ucraina de Est 
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Acțiunea ofensivă de pe teritoriul 

Belarus, către Kiev ar avea scopul de a 

izola sau ocupa Kievul și a controla nordul 

Ucrainei. Acest scenariu presupune 

folosirea de forțe și mijloace numeroase 

pentru a cuceri atât regiunile din nordul, 

nord-estul, estul și sudul Ucrainei, precum 

și orașe mari precum Harkov (al doilea 

oraș ca mărime din Ucraina), Odesa (al 

treilea), Mariupolvsk și Zporojie.  

 

Varianta scenariului „Sudic” care include și raionul Bugeac a apărut 

recent, ca o posibilă prelungire a ofensivei din zona de Sud, cu ocuparea Odesei, 

joncțiunea cu forțele rusești din Transnistria și apoi anexarea Bugeacului. 

Obiectiv principal ar fi acela de a crea o criză politică locală care să cauzeze 

probleme pentru guvernul central de la Kiev.  

Bugeacul (parte din Basarabia 

istorică), este legat de restul Ucrainei 

de un singur drum regional. Este 

învecinat cu Regiunea Autonomă 

Găgăuzia, în sud-vestul Republicii 

Moldova. Sub 5% din populația 

Bugecului se declară a fi de etnie 

moldoveană sau română și regiunea 

este puternic pro-rusă, având relații 

apropiate cu Moscova.  Ocuparea sau 

doar dominarea Bugeacului, împreună 

cu prezența rusească din Transnistria, 

ar permite Moscovei să controleze o parte considerabilă a granițelor de sud și sud-

est ale Ucrainei, lucru care la rândul său ar amenința stabilitatea importantei 

regiuni Odesa.  

 

Alte scenarii și opțiuni  

Rusia nu va renunța la Ucraina și nici nu va accepta numai o parte a sa. Drept 

urmare, Moscova are pregătite mai multe planuri de acțiune în afară de invazia 

armată:  

a. Organizarea unei lovituri de stat prin care să instaleze la Kiev un 

preşedinte pro-rus. Scenariul nu este nou și de mult a intrat în practica marilor 

puteri.  

 La 21 ianuarie 2022, Marea Britanie a afirmat că Vladimir Putin pune la cale 

o lovitură de stat la Kiev pentru a instala un președinte și un guvern pro-Moscova. 

Dezvăluirile neobișnuite au mers până acolo încât Ministerul britanic de externe a 

avansat și numele candidatului la care se gândește Putin, respectiv fostul 

O variantă a scenariului Ucraina de Est 

Variantă „Opțiunea de Coastă cu Bugeacul” 
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parlamentar Yevhen Murayev. SUA s-au declarat profund îngrijorate, în vreme 

ce Rusia a negat această posibilitate, dar trei zile mai târziu, la Kiew au avut loc 

lupte și tentative de a ocupa și incendia parlamentul.  

b. Executarea de atacuri masive cu aviație și rachete. Aviația rusă domină 

spațiul aerian al Ucrainei. Probabil că sistemele de apărare antiaeriană primite de 

la americani și britanici au îmbunătățit într-o oarecare măsură decalajul, dar este 

puțin probabil că vor putea limita acțiunile aeriene rusești. Această opțiune poate 

fi luată serios în calcul fiindcă nu ne putem aștepta ca Moscova să accepte 

pierderi umane mari în Ucraina. Deși popularitatea lui Putin este încă la cote mari, 

aventurismul militar îl poate costa scump, în consecință va fi foarte atent să nu 

altereze sprijinul de care se bucură deocamdată.  

c. Organizarea de acțiuni executate de mercenari. Cu siguranță companiile 

de mercenari vor fi prezente în oricare dintre scenariile analizate sau neanalizate 

de noi. Probabil că Wagner nu va fi foarte bine reprezentat fiindcă au fost trimiși 

în Mali, dar cu siguranță Moscova nu duce lipsă de mercenari, singura problemă 

fiind deținerea fondurilor suficiente pentru a-i plăti.  

  

Concluzii 

În această criză gravă de securitate nu este vorba de Ucraina, ci de eterna 

competiție dintre marile puteri pentru dominație globală, zone de influență și 

control. Ucraina este doar motivul confruntării și, posibil, și victima acesteia. În 

ultimă instanță, așa numitul conflict ucrainean este cortina care ascunde 

confruntarea dintre marile puteri, este un preambul a ceea ce urmează să se 

întâmple.  

Evaluarea conflictului ar trebui să ia în considerație faptul că Putin are un 

plan clar, cu obiective bine stabilite, eșalonat pe etape. Căile prin care se va pune 

în aplicare acest plan sunt greu de cunoscut așa că ceea ce am prezentat noi în 

această analiză sunt doar speculații mai mult sau mai puțin educate. Arta 

dezinformării are tradiție în Rusia așa cu nu ar fi de mirare ca detaliile să nu fie 

cunoscute nici de majoritatea liderilor ruși. Aceasta este estimarea pozitivă a 

dramei ce se desfășoară sub ochii noștri deoarece acțiunile Moscovei presupun 

planificare, evaluarea riscurilor, variante de rezervă, manevre politice, îmbinarea 

amenințărilor credibile cu reveniri la masa negocierilor și compromisuri. Secretul 

negocierilor constă în disponibilitatea părților de a face compromisuri ceea ce 

înseamnă că, indiferent dacă o parte nu are niciun drept de a revendica, în final tot 

va obține ceva. Acceptând această dinamică putem trage concluzia că, dacă se va 

ajunge la o detensionare a crizei, Rusia va avea de câștigat, iar acesta nu poate fi 

decât de nivel strategic. 

Există și un scenariu pesimist, acela potrivit căruia Putin este paranoic, că nu 

mai are simțul realității și prins în mrejele propriei sale retorici privind ADN-ul 

imperial al Rusiei, dorește ca revenirea acesteia în rândul marilor puteri globale să 

fie moștenirea pe care o va lăsa posterității. Acest scenariu nu este credibil și ține 
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mai curând de teoria conspirației decât de realitate, dar trebuie totuși menționat 

fiindcă au mai fost precedente în istorie. 

Nu pare credibilă nici teoria potrivit căreia liderii de la Washington au 

generat acest conflict pentru a se confrunta direct cu Rusia, cu scopul eliminării 

acesteia din lupta pentru supremația mondială și astfel să-și poată concentra toată 

atenția asupra Chinei.  

Estimăm că de data aceasta lucrurile au șanse să reintre pe un făgaș normal, 

dar nu pentru multă vreme. Competiția între marile puteri pentru remodelarea 

sistemului internațional, pentru un nou echilibru de forțe a început, iar incidentul 

ucrainean este expresia competiției dintre puterile atlantice și cele terestre 

(heartland) despre care vorbea MacKinder în geopolitica sa. Urmează să vedem 

cum își va juca China rolul de lider global? Dacă va rămâne în zona de rimland și 

se va mulțumi numai cu poziția de lider economic al lumi sau va evolua către o 

poziție de putere atât terestră cât și maritimă, transformatoare. Deocamdată China 

pare să fie câștigătoarea actualului conflict ruso-american.  

O ultimă concluzie: conflictul nu s-a încheiat iar surprize pot apare în orice 

moment.  
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REVOLTA POPULARĂ DIN KAZAHSTAN 

 

Colonel (rtr.) Ion SCARLAT 

 

 

Date generale 

Republica Kazahstan este o țară transcontinentală care se 

află în Asia Centrală, având doar un petic de teritoriu la 

vest de râul Ural, în Europa. Kazahstan este a 9-a țară din 

lume după mărime, având suprafața de 2.727.300 km² și este mai mare decât 

Europa de Vest. Kazahstan dispune de stepă, taiga, defileuri, dealuri, deltă, munți 

și deșert. Populația țării, conform datelor publicate în anul 2021, este de 

19.082.467 locuitori, densitatea ei fiind foarte mică (aprox. 6 locuitori/km²). 

Capitala țării, începând cu anul 2019 este Nur-Sultan (după numele fostului 

președinte al țării, Nursultan Nazarbayev; denumirile anterioare au fost Alma Ata 

și Astana).  

Teritoriul Kazahstanului a fost ocupat pentru prima dată de triburi nomade, 

care locuiau în stepele din această zonă. Acestea au fost cucerite în secolul al 

XIII-lea de către mongoli, sub conducerea lui Ginghis Han. Prin secolul al XV-

lea, kazahii au format trei hoarde (numite în cazahă Juz-uri), care au continuat să 

ducă o viață nomadă până în secolul XIX, când au fost ocupați de Rusia țaristă.  

Vecinii principali sunt Rusia și China, iar în sud-vest se învecinează cu țările 

Asiei Centrale: Kârgâzstan, Uzbekistan și Turkmenistan. De asemenea, are ieșire 

la Marea Caspică. Kazahstanul se află aproape în întregime în Asia Centrală și se 

întinde de la Marea Caspică (în Vest) până la munții Altai în Est. O foarte mare 

parte din suprafața sa este acoperită de stepe aride. 

Kazahstanul se află pe locul 62 în lume ca număr de locuitori. De-a lungul 

veacurilor teritoriul Kazahstanului de astăzi a fost locuit de triburi nomade, abia 

prin secolul al XVI-lea urmând să se afirme drept un grup distinct, împărțit în trei 

hoarde. Rușii au început să pătrundă în stepele Kazahstanului începând cu secolul 

al XVIII-lea, iar pe la mijlocul secolului al XIX-lea întreaga țară era încorporată 

în Imperiul Rus. După Revoluția Sovietică din 1917 teritoriul Kazahstanului a fost 

reorganizat de câteva ori înainte ca el să devină Republica Sovietică Socialistă a 

Kazahstanului, în 1936. În secolul XX Kazahstanul a făcut parte din multe 

proiecte civile, dar mai ales militare sovietice: era principala zonă de testare a 

armelor nucleare; în anii ’50 stepele din nord au fost desțelenite în cadrul unei 

campanii organizate, iar în partea de sud a acestora a fost construit cosmodromul 

Baikonur. 

Kazahstanul și-a declarat independența pe data de 16 decembrie 1991, fiind 

ultima dintre Republicile Sovietice care se desprindea de Rusia, iar fostul lider 

comunist devenea președinte. De la independență, Kazahstanul a urmat o politică 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Step%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Taiga
https://ro.wikipedia.org/wiki/Defileu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Delt%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Munte
https://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99ert
https://ro.wikipedia.org/wiki/China
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arme_nucleare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cosmodromul_Baikonur
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externă echilibrată iar în interior s-a axat pe dezvoltarea economiei cu accent pe 

industria petrolieră. 

Președintele Nursultan Nazarbayev a continuat modelul sovietic de conducere 

centralizată și dictatorială a țării. Cu toate acestea prestigiul țării a crescut 

probabil datorită faptului că era percepută ca zonă de stabilitate și, nu în ultimul 

rând, ca putere regională în Asia Centrală. 

Kazahstanul face parte din numeroase organizații internaționale precum 

ONU, Comunitatea Statelor Independente și Organizația de Cooperare de la 

Shanghai, iar din 2011 formează o uniune vamală cu Rusia și Belarus. 

Kazahstanul este o țară diversificată din punct de vedere etnic și cultural, în 

mare parte datorită masivelor deportări de pe vremea conducerii lui Stalin, totuși 

kazahii formează cel mai numeros grup, urmați de ruși. Țara asigură libertatea 

credinței, iar pe teritoriul său sunt diverse religii. Islamismul este dominant, urmat 

de Creștinism. Limba oficială este limba kazahă, deși rusa este la fel de folosită în 

comunicarea cotidiană. 

Kazahstan este un stat unitar. Președintele poate exercita dreptul de veto 

asupra legilor aprobate de Parlament și este comandantul suprem al forțelor 

armate iar Primul-ministru conduce Cabinetul de Miniștri și servește ca șef de 

guvern. În Cabinet există trei vicepremieri și șaisprezece miniștri. Parlamentul din 

Kazahstan este bicameral, fiind compus din Majilis (Camera Deputaților) și Senat. 

Țara este divizată în 14 provincii administrative. Orașul Baikonur are un statut 

special deoarece este închiriat până în anul 2050 Rusiei, împreună cu 

Cosmodromul Baikonur. Fiecare 

provincie este condusă de un Akim 

(guvernator provincial) numit de 

președinte. Guvernatorii municipali sunt 

numiți de cei provinciali.  

Președintele Nazarbayev și-a dat 

demisia în martie 2019 și l-a anunțat pe 

Tokaev drept succesor care ulterior a 

îndeplinit formalitatea câștigării alegerilor prezidențiale. De fapt, în 2019 n-a fost 

un transfer de putere veritabil, Nazarbayev a predat doar câteva din atributele 

puterii, a modificat Constituția, iar din poziția de Elbasî (părinte al națiunii) a fost 

desemnat președinte pe viață al influentului Consiliu de Securitate, de unde avea 

controlul instituțiilor militarizate. De asemenea, politicile economice, sociale, 

politica externă a statului și cea de securitate trebuiau să fie aprobate și de el. 

Această perioadă de dualitate a puterii se întinde din martie 2019 până în ianuarie 

2022. Pandemia de Covid 19 a făcut ca protagoniștii să amâne până în anul 2022 

bătălia finală pentru putere. Pas cu pas, Tokaev a preluat controlul asupra celor 

mai importante instituții, întărindu-și poziția. Anul trecut a devenit președinte al 

Adunării poporului și lider al partidului prezidențial, Nur Otan, care deține 99% 

din mandatele din parlament. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_kazah%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Majilis&action=edit&redlink=1
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În ultimii ani, Tokaev vorbea tot mai mult despre necesitatea reformelor și 

despre democrație. Proiectul de țară al lui Tokaev este modernizarea 

Kazahstanului după modelul Singapore (primul post ocupat de Tokaev după 

absolvirea Institutului de Relații Internaționale de la Moscova ca tânăr diplomat 

sovietic, a fost în Singapore unde a avut prilejul să se familiarizeze cu reformele 

făcute de Lee Kuan Yew, o personalitate care-l fascina, pentru că părea că îmbină 

modernizarea și progresul cu modelul autoritar). De altfel, atât în anii ’90, cât și în 

primii ani ai lui Putin, se discuta public în Rusia și în întregul spațiu fost sovietic, 

despre modelul de modernizare prin reforme de tip Singapore. Altă variantă era 

modelul reformelor din Coreea de Sud. Nimeni nu vorbea atunci despre modelul 

chinezesc. 

Kazahstan a atras investiții străine importante, cele mai mari din Olanda, 

SUA, Marea Britanie, Germania. Zeci de mii de străini lucrează în diferite 

domenii, dar mai ales în petrol și gaze, fiind angajați ai unor firme de stat din 

Kazahstan. Decenii la rând, presa occidentală publica pagini întregi de reclame, în 

care lăuda realizările Kazahstanului, pagini plătite de regimul de la Astana sau 

chiar de marile companii vestice care făceau afaceri cu petrol. 

China are relații excelente cu Tokaev. Ca diplomat sovietic s-a specializat pe 

China, a studiat limba chineză și a avut un post diplomatic în anii ’80 la 

Ambasada URSS de la Beijing. Mulți dintre cei ce formează astăzi elitele țării, 

mai cu seamă cei sub 50 de ani, au studiat în țări occidentale precum SUA, Marea 

Britanie, Franța, Germania, Italia sau în China, care devine din ce în ce mai 

atractivă atât din punct de vedere economic, dar și politic deoarece poate 

contrabalansa influența rusească în Kazahstan. 

În general, sentimentul de libertate este prezent în Kazahstan, nu e un regim 

atât de autoritar ca în Coreea de Nord sau China. Este cumva asemănător 

regimului pe care Putin l-a instaurat în Rusia, asta însemnând că oamenii au 

libertățile esențiale și există o libertate socială destul de mare. Cu toate acestea, 

când vine vorba de libertățile politice, lucrurile se schimbă... tot după modelul 

Rusiei. Populația este nemulțumită de nivelul ridicat al corupției, mai ales în 

rândul elitelor politice, a nepotismului și restrângerii drepturilor și libertăților 

cetățenești. Protestele care au izbucnit sporadic au fost reprimare relativ ușor de 

autorități. La începutul anului 2022, ca urmare a creșterii prețurilor, în special la 

gazul natural lichefiat (GPL), protestele au luat o cu totul altă turnură, mai 

violentă și cu participare de masă, ceea ce semnaliza clar că se strânseseră multe 

nemulțumiri, unele, probabil, încurajate și din exterior. În orice caz, cetățenii au 

dat dovadă de curaj, pornind manifestații la nivel local, ca apoi să se extindă în 

întreaga țară.  

 

Protestele din Kazahstan 

Protestele cauzate de nemulțumirile populației au început pe 2 ianuarie 2022, 

după creşterea preţurilor la gazul natural lichefiat (GPL), în oraşul Zanaozen, în 

vestul ţării, apoi s-au extins spre marele oraş regional Aktau, pe malul Mării 
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Caspice și în Almatî. Poliţia a ripostat și a folosit împotriva demonstranților 

grenade acustice şi gaze lacrimogene fără a reuşi să împiedice pătrunderea unor 

protestatari în clădirea principală a administraţiei din Almatî, pe care au incendiat-

o. 

În confruntările cu forțele de poliție protestatarii şi-au însuşit bastoane şi 

scuturi ale poliţiei și au blocat, răsturnat și incendiat autospecialele forțelor de 

ordine. De asemeni, protestanții s-au luptat inclusiv cu forțele militare care 

fuseseră trimise în sprijinul trupelor Ministerului de interne. Peste 120 de mașini 

au fost distruse, dintre care 33 de ambulanțe și mașini ale pompierilor. Protestele 

se derulau în mod haotic și ulterior sau alăturat elemente antisociale, extremiste și 

chiar teroriste care au deturnat sensul protestelor justificate ale populației. Șeful 

poliției din Almatî a declarat că în urma protestelor aproximativ 500 de persoane 

au fost rănite, dintre care 130 femei. 

Preşedintele kazah Kasîm-Jomart Tokaev a acceptat miercuri, 5 ianuarie 

demisia guvernului condus de premierul Askar Mamin. Vicepremierul Alihan 

Smailov şi-a asumat rolul de premier interimar până la formarea unui nou cabinet. 

Guvernul a încercat într-o primă etapă, fără succes, să-i calmeze pe protestatari, 

promiţând o reducere a preţului la GPL până la 50 de tenge (0,1 euro) pe litru în 

regiune, comparativ cu 120 de tenge la începutul anului. Furia protestatarilor avea 

cauze mult mai profunde, iar măsurile luate de guvernanți erau de natură să 

stopeze nemulțumirea publică. 

Preşedintele Tokaev, a promis un răspuns ferm la tulburările fără precedent 

care au zguduit ţara și a dat de înţeles că predecesorul său, Nursultan Nazarbayev, 

a fost suspendat din funcţia de şef al Consiliului de Securitate al ţării. De 

asemenea, a anunțat public că manifestanții au atacat forţele de ordine, au agresat 

cetățeni, au jefuit proprietăți publice și private și au comis asasinate și umiliri, 

inclusiv asupra militarilor. Pe toată durata manifestațiilor internetul a fost blocat, 

bancomatele nu au funcționat, magazinele și băncile au fost închise, ceea ce a 

sporit nemulțumirea populară.  

Kazahstanul a decretat stare de urgenţă pe întreg teritoriul țării. Anterior, 

starea de urgenţă fusese decretată la nivel local în principalele zone afectate de 

manifestanţi: Almatî, provincia Mangystau şi capitala Nur-Sultan. Preşedintele 

Kazahstanului a cerut ajutorul Rusiei şi al aliaţilor săi din Organizaţia Tratatului 

de Securitate Colectivă (OTSC). Ca urmare a acestei solicitări de sprijin, o forţă 

comună de menţinere a păcii a OTSC a fost trimisă în Kazahstan pentru o 

perioadă limitată, în scopul stabilizării situaţiei.  

Pe data de 6 ianuarie 2022 forțele de securitate din Kazahstan au alungat toți 

manifestanții din Piața Republicii din Almatî, locul care fusese epicentrul 

protestelor din oraș. Potrivit martorilor oculari, au fost morți și răniți. Autoritățile 

au anunțat că au satisfăcut cerințele inițiale ale protestatarilor și au înghețat 

prețurile GPL timp de șase luni, la nivelul la care se aflau la începutul lunii 

ianuarie 2022. 
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Ajutorul aliaților din OTSC a constat în aproximativ 3000 de militari, dintre 

care 2000 parașutiști ruși, un grup aerian format din peste șaptezeci de avioane Il-

76 și cinci An-124 care a asigurat desfășurarea trupelor aliate în Kazahstan. 

Unităţile din contingentul rus de menţinere a păcii au început să-şi îndeplinească 

sarcinile care le-au fost atribuite. 

Preşedintele kazah Tokaev a anunțat că soldații pot trage fără avertisment în 

manifestanți, în condițiile în care demonstrațiile antiguvernamentale continuă, iar 

la 7 ianuarie 2022 a anunțat că ordinea constituţională a fost în linii mari 

restabilită, după mai multe zile de proteste fără precedent. Ministerul Afacerilor 

Interne kazah a anunţat că 26 de „criminali” înarmaţi au fost lichidaţi şi peste 

3000 de oameni au fost arestaţi. De asemenea, 18 poliţişti şi membri ai gărzii 

naţionale au fost ucişi. 

Trupele ruseşti sosite în Kazahstan erau formate din subunităţi de paraşutişti 

şi trupe speciale. Pe lângă transportoare blindate şi maşini de luptă ale infanteriei, 

militarii ruşi aveau în dotare echipamente de război electronic şi drone folosite 

pentru bruierea comunicaţiilor.  

La 8 ianuarie situaţia părea să se fi stabilizat în Kazahstan, însă blocajul 

informativ continua, nu exista internet, iar la acestea se adăugau și cozile 

interminabile la bănci şi supermarketuri. Ministerul kazah al sănătății a anunțat că 

peste 164 de persoane au murit în protestele care au zguduit țara ceea ce însemna 

o creștere semnificativă față de ultimele bilanțuri.  

Pe 9 ianuarie o serie de instalații strategice din Kazahstan au trecut sub pază 

militară sau au fost transferate sub protecția contingentului unit de menținere a 

păcii al statelor membre OTSC.  

Administrația kazahă a declarat că 5800 de persoane au fost arestate în 

legătură cu tulburările, inclusiv un număr semnificativ de cetățeni străini și a 

precizat că situația s-a stabilizat în toate regiunile. Potrivit procuraturii au fost 

declanșate 125 de anchete preliminare pentru crime, violențe împotriva oficialilor 

guvernamentali, jaf, huliganism și furturi. 

Preşedintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Takaev, a declarat luni, 10 

ianuarie că revoltele însoţite de violenţe de la începutul anului au fost o tentativă 

de lovitură de stat comisă de combatanţi înarmaţi.  

La 11 ianuarie preşedintele Kazahstanului a anunţat că trupele OTSC 

desfăşurate în ţară încep să se retragă și că principala lor misiune s-a încheiat cu 

succes. Parlamentul Kazahstanului a aprobat numirea lui Alihan Smailov în 

calitate de prim-ministru al ţării.  

Un ultim bilanț al violenţele din Kazahstan arată că acestea s-au soldat cu 225 

de morţi, ceea ce reprezintă o creştere semnificativă în raport cu bilanţurile 

oficiale precedente, dintre care 19 erau ale unor agenţi ai forţelor de ordine şi 

militari, iar peste 4500 de persoane au fost rănite în cursul protestelor violente. 

Numărul persoanelor reţinute la nivel naţional depăşeşte cifra de 10000 de 

persoane.  
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Revoltele populare din Kazahstan au fost folosite de președintele Tokaev 

pentru a-și consolida puterea și pentru a iniția procesul de epurare din structurile 

de conducere, mai cu seamă a celor de forță, care erau deținute de politicieni fideli 

fostului președinte, Nursultan Nazarbayev.  

 

Qui prodest 

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat că această alianță militară din 

cadrul CSI nu va permite ca guvernele ţărilor membre să fie răsturnate de la 

putere prin „revoluţii colorate” (referire la Georgia, în 2008 și Ucraina, în 2014). 

Șeful statului rus a precizat că trupele trimise de OTSC au împiedicat grupuri 

armate să submineze baza puterii în Kazahstan. Putin a afirmat, referitor la 

Kazahstan, că acesta a fost victima unei agresiuni a „terorismului internaţional”, 

aceste „bande de bărbaţi înarmaţi aveau clar experienţă de luptă şi au fost formaţi 

în centre de instruire din străinătate”. Aluziile lui Putin sunt clare și nu necesită 

prea multe explicații pentru a le înțelege subtextul fiindcă au devenit repetitive și 

au intrat precum ticul verbal, în limbajul politic al președintelui rus. Aceasta, 

totuși, nu exclude întrebarea firescă: Cui folosește? 

China pare cea mai interesată de evoluțiile politice din Kazahstan, de cine 

exercită mai multă influență în această țară și mai ales de cine îi poate încurca 

planurile de expansiune economică în Asia Centrală și mai departe spre Vest. Mai 

mult, în trecut, o parte din teritoriile Kazahstanului au aparținut Chinei, iar în 

prezent Kazahstanul este foarte importantă în proiectele economice chinezești de 

conectivitate, circumscrise proiectului „Drumul Mătăsii” (BRI – Belt and Road 

Initiative) lansat de Xi Jinping în 2013 chiar în capitala kazahă. Pentru Beijing 

reușita acestui program este esențială, iar Rusia are priceperea necesară pentru a-

și folosi toate pârghiile de care dispune pentru a domoli avântul Chinei sau pentru 

a obține avantaje cât mai mari de pe urma impetuozității programelor de 

dezvoltare chineze. „ADN-ul imperial al Rusiei” nu-i permite să devină partener 

subordonat al Chinei. Apropierea politică dintre cele două țări generată de 

perceperea unui inamic comun nu le transformă automat în prietene și nu 

diminuează suspiciunea reciprocă. China are planuri grandioase atât în privința 

conectivității terestre cu Asia Centrală și spre Vest către Europa, dar și către 

Oceanul Arctic care este controlat aproape exclusiv de Rusia care s-a și grăbit să 

promoveze o lege care să-i întărească primatul în această zonă și să țină la distanță 

orice altă țară concurentă. 

În aceste condiții pare plauzibilă o acțiune instrumentată de China pentru a 

schimba un regim pro-rus cu unul pro-chinez cu scopul de a diminua influența 

Moscovei asupra deciziilor majore de la Nur-Sultan. Acum când Rusia este 

concentrată asupra Ucrainei și a NATO poate constitui o oportunitate pentru 

liderii chinezi pe care o pot folosi în favoarea lor. Este indiscutabil că în aventura 

tragică în care Putin a lansat Rusia, sprijinul politic, financiar și economic al 

Chinei poate devenii vital pentru Rusia, dar cu siguranță va avea atașat și un preț. 
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Liderii politici ruși înțeleg bine că pierderea influenței economice și politice 

în Kazahstan ar însemna, de fapt, eliberarea de facto a acestei republici de sub 

tutela Moscovei. Probabil că acest lucru explică viteza intervenției OTSC, 

rezolvării problemei și retragerii trupelor. Cred că este printre puținele dăți în care 

rușii vin și nu uită să mai plece. În concluzie, putem afirma că intervenția rapidă și 

decisivă a Rusiei în Kazahstan a consolidat poziția Moscovei în această țară și a 

amânat eventualele planuri de creștere a influenței altor actori geopolitici. 

 

Statele Unite ale Americii 

Kazahstanul nu a fost în atenția Washington-ului decât ca extensie a frontului 

de luptă din Afganistan și eventual, ca o țară unde se pot face afaceri profitabile. 

Zona economică a țării este dominată de prezența chineză, iar cea de securitate de 

cea rusească, deci cam puțin spațiu de manevră pentru promovarea intereselor 

strategice americane. Aportul Washingtonului la inițierea revoltei populare din 

Kazahstan îl considerăm ca fiind neesențial. SUA ar putea fi interesată de 

destabilizarea Kazahstanului doar pentru a crea o presiune suplimentară asupra 

derulării planurilor rusești de agresiune militară asupra Ucrainei. 

Dacă analizăm intervențiile lui Putin din acea perioadă vom observa că deși 

folosește aceeași terminologie bine cunoscută de caracterizare a acțiunilor 

Occidentului (revoluție colorată, destabilizare, ostilitate față de Rusia, etc.), se 

ferește să-l nominalizeze explicit. Aceasta este o ambiguitate voită pentru a sugera 

că oricine se poate simți vizat de afirmațiile lui. 

Pe de altă parte autoritățile americane au inițiat acțiunile standard pentru 

astfel de situații: Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a avut pe 6 

ianuarie 2022 o discuție cu omologul său din Kazahstan. Acesta i-a transmis 

mesajul că Statele Unite susțin instituțiile constituționale, libertatea presei și a 

cerut o soluționare pașnică a situației. Pe 7 ianuarie Departamentul de Stat al SUA 

a aprobat plecarea voluntară a angajaţilor neesenţiali ai guvernului american de la 

Consulatul General din Almatî şi a membrilor de familie ai angajaţilor. 

 

Mișcările fundamentaliste 

Pe teritoriul Kazahstanului își desfășoară activitatea mai multe organizații 

islamice fundamentaliste sau teroriste. Acțiunile acestora vizează mai curând 

producerea de haos, frică, descurajare, neîncredere, teroare, nesiguranță în 

societate, neîncredere în lideri, etc. Scopurile urmărite sunt ideologice, religioase, 

de influență și de a transmite mesaje prin mijloace teroriste. Este evident că aceste 

organizații s-au implicat pe timpul acțiunilor de protest și au creat suficiente 

motive autorităților de a interveni în forță, dar nu credem că s-au gândit la 

schimbarea guvernului și cu atât mai puțin la schimbarea orientării politice a țării. 

Ei doar au profitat de dezordine pentru a o amplifica. Aceasta nu exclude 

posibilitate că altcineva interesat să le fi orientat și sponsorizat acțiunile.  
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Uniunea Europeană (UE) 

UE și Kazahstanul au fost parteneri încă de la independența țării, în 1991. Părțile 

au semnat un Acord de parteneriat și cooperare consolidat (APCC), primul de 

acest tip cu un partener din Asia Centrală, care a dus relațiile dintre UE și 

Kazahstan la un nou nivel și a inaugurat o perioadă de peste 25 de ani de relații 

UE-Kazahstan. APCC este ratificat de toate statele membre ale UE și de 

Parlamentul European, intrând în vigoare la 1 martie 2020. 

UE este alături de poporul kazah și condamnă cu fermitate situația dramatică 

privind drepturile omului, inclusiv a libertății de exprimare și a drepturilor sociale 

și de muncă, îndeamnă autoritățile din Kazahstan să își onoreze obligațiile 

internaționale și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale. De 

asemenea, solicită guvernului Kazahstanului să renunțe la acuzațiile motivate 

politic și să pună capăt tuturor formelor de detenție arbitrară, represalii și hărțuire 

împotriva activiștilor pentru drepturile omului, a organizațiilor religioase, a 

organizațiilor societății civile, a sindicatelor, a jurnaliștilor și a mișcărilor 

opoziției politice și să permită oamenilor să își exprime liber opiniile politice, 

religioase și de altă natură.  

UE cere autorităților din Kazahstan să revizuiască legea privind adunările 

publice pentru a garanta dreptul de a protesta pașnic în conformitate cu 

standardele internaționale. În acest sens, solicită o reformă profundă a sistemului 

de justiție și, în conformitate cu recomandările ONU și OSCE, abrogarea 

articolelor din codul penal care sunt utilizate pentru urmăriri penale motivate 

politic. 

UE propune statelor membre să ia inițiativa de a invoca mecanismul OSCE 

de la Moscova pentru a permite o anchetă cu privire la faptele și circumstanțele 

legate de moartea protestatarilor și a agenților de aplicare a legii la Almatî și cu 

privire la alte acuzații de încălcare a drepturilor omului de la începutul mișcării 

pașnice de protest pe întreg teritoriul Kazahstanului. 

UE condamnă practica torturii și a relelor tratamente în centrele de detenție și 

îndeamnă autoritățile kazahe să garanteze dreptul cetățenilor de a nu fi supuși 

torturii și relelor tratamente și să se asigure că regimul de detenție respectă pe 

deplin standardele internaționale. 

Principiile UE sunt nobile și pe deplin justificate, dar nerespectarea lor nu a 

împiedicat niciun stat european să dezvolte timp de 28 de ani relații bune, de 

cooperare, benefice tuturor părților. Doar știm cu toții că drumul spre iad este 

pavat cu intenții bune. Probabil că și liderii UE au ajuns la concluzia că un kazah 

din Asia Centrală nu poate gândi ca un european de la Bruxelles, Paris sau Roma 

și că istoria trebuie lăsată să-și urmeze cursul.  

 

Concluzii 

Protestele din Kazahstan au fost declanșate în primul rând de creșterea 

prețurilor la combustibil, dar s-au extins pe fondul mai multor nemulțumiri 

politice. Tokaev susține că tulburările au fost opera unor „bande teroriste” 
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pregătite în străinătate, dar s-a demonstrat că protestele au constituit o dovadă a 

furiei și resentimentelor foarte adânci față de eșecul guvernului kazah de a 

moderniza țara și de a introduce reforme care să ducă la îmbunătățirea condițiilor 

de viață ale populației.  

O mare parte din furia de pe străzi însă, pare să-l fi vizat pe predecesorul lui 

Tokaev, Nursultan Nazarbayev, care și-a păstrat un rol important în țară, chiar și 

după ce nu a mai fost președinte. Protestatarii au fost auziți scandând numele lui 

Nazarbayev, iar pe rețelele sociale a fost postată o filmare în care mai mulți 

oameni doboară o statuie gigantică de bronz a fostului lider. 

Vladimir Putin a trimis paraşutiști pentru a proteja facilităţile strategice din 

Kazahstan, după ce protestatarii antiguvernamentali au jefuit şi au incendiat 

clădiri publice. Desfăşurarea rapidă de trupe de către Rusia a demonstrat 

disponibilitatea Kremlinului de a folosi forţa pentru a-şi proteja influenţa în statele 

din fosta Uniune Sovietică, dovedind că Rusia este îngrijorată de posibilitatea ca 

evenimente similare celor din Kazahstan sau pe modelul celor din Ucraina (2014) 

să nu aibă loc și în alte foste republici sovietice sau chiar în Federația Rusă. 

Trebuie să avem în vedere că, pe lângă faptul că are rezerve semnificative de 

petrol și gaze și că este membru al alianței OPEC+, Kazahstanul produce și 40% 

din uraniul mondial și aprovizionează numeroase țări, inclusiv SUA, Republica 

Populară Chineză, Rusia și altele.  
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ISRAEL ȘI DESCURAJAREA NUCLEARĂ 
 

Gl. Bg. (rtr.) Dan Niculescu 

 

 

Dacă dorim să analizăm problematica securității 

naționale a Israelului, cel mai bine este să pornim de la 

concepția enunțată de Ben Gurion, primul prim-

ministru al statului, lider al mișcării sioniste și una 

dintre personalitățile politice marcante ale țării. Acesta 

spunea că pentru ca Israelul să supraviețuiască ca stat 

trebuie să îndeplinească trei condiții obligatorii. În primul rând să aibă o armată 

puternică, modernă, capabilă să oprească o agresiune arabă desfășurată simultan 

pe toate direcțiile, să mute rapid lupta pe teritoriul inamicilor și să obțină victoria 

în timp scurt. În concepția lui Ben Gurion această armată ar trebui să fie scutul de 

oțel al țării.  

În al doilea rând, Israelul trebuie să aibă o alianță strategică cu o superputere 

care să-i asigure sprijinul și protecția internațională. De la înființarea sa ca stat, în 

1948, liderii israelieni au schimbat de mai multe ori protectorul trecând de la 

Franța, la Rusia și apoi la SUA. De asemeni, o perioadă a încercat să se apropie de 

China, anticipându-i probabil dinamica, dar relațiile s-au răcit, în principal din 

cauză presiunii americane asupra liderilor de la Ierusalimului după ce aceștia 

semnaseră un contract de transfer de tehnologie AWACS către China. 

Revenind la condițiile enunțate de Ben Gurion, este interesant de menționat 

faptul că aceste prime două condiții trebuiau îndeplinite urgent și după cum se 

știe, aceste deziderate au fost realizate. Cea de a treia condiție era aceea ca 

Israelul să aibă pace cu vecinii săi arabi. Deși obligatorie, această condiție nu mai 

era urgentă, ea urmând să se realizeze atunci când vor fi cele mai favorabile 

condiții pentru Israel. Se pare că aceste condiții favorabile abia acum încep să se 

materializeze și încă sunt timide: Ierusalimul a semnat tratate de pace cu Egiptul 

și Iordania, dar pacea este acceptată de elitele politice ale celor două state arabe 

nu de populație în ansamblul său. Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a pus 

bazele așa-numitului Acord Abraham, prin care trei state arabe, Emiratele Arabe 

Unite, Bahrein și Maroc, și-au normalizat relațiile cu Israelul. Dar sunt și alte state 

arabe care au relații mai mult sau mai puțin secrete cu statul israelian și așteaptă 

rezolvarea problemei fundamentale a ecuației de securitate din Orientul Mijlociu, 

anume semnarea acordului final cu palestinienii, pentru a-și oficializa relațiile cu 

Israelul. Deși sprijinul țărilor arabe pentru palestinieni este incontestabil, există un 

anumit grad de ambiguitate în modul în care liderii arabi se raportează la lupta 

acestora. Cel mai bine a fost exprimată această atitudine a liderilor arabi față de 

palestinieni de către Yasser Arafat care, întrebat de un jurnalist israelian de ce 

liderii țărilor arabe manifestă o atitudine ambivalentă față de problema 
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palestiniană, acesta a răspuns: „Fiindcă rana trebuie ținută deschisă”. Ceea ce 

înseamnă că această problemă nerezolvată între evrei și palestinieni convine într-o 

anumită măsură liderilor arabi care astfel pot să-și justifice opoziția față de Israel. 

Situația dramatică a palestinienilor nu este indiferentă populației arabe și de 

modul cum va fi rezolvată depinde natura relațiilor ce se vor stabili între statul 

evreu și lumea arabă. Abia acum, după trei intifade palestiniene, eșecul mai 

multor negocieri de pace sprijinite internațional (Madrid și Oslo) și, mai ales după 

ultima încercare a prim ministrului israelian, Beniamin Netaniahu, sprijinit plenar 

de administrația Trump, de a rezolva conflictul israeliano-palestinian exclusiv pe 

cale militară, sub pretextul că Israelul nu are 

partener de dialog, se pare că atât liderii 

evrei, dar și o parte din populație, au înțeles 

că pacea nu poate fi realizată decât prin 

negocieri, prin acceptarea de către ambele 

părți a unor compromisuri nepopulare, dar 

inevitabile.  

Revenind la Armata Israelului (IDF), 

putem afirma că aceasta este pilonul central 

al întregului sistem de securitate israelian. 

Neîncrederea tradițională a liderilor 

israelieni în diplomați, obsesia păstrării 

secretului asupra dialogului cu țările arabe, a făcut ca atât negocierile de pace cu 

Egiptul, cât și cu Iordania să fie purtate de structuri militare (Direcția de Relații 

Externe a IDF), iar cele recente cu Emiratele Arabe Unite și Bahrein, premierul 

Netaniahu a folosit ca negociator pe directorul Mossadului. De fapt, mai în glumă, 

mai în serios, se spune că nimeni în Israel nu poate spune cu certitudine dacă 

statul are o armată sau IDF are un stat.  

Pentru Israel, securitatea națională este o problemă vitală, probabil chiar puțin 

exagerată, intenționat sau neintenționat, după cum afirmă unii analiști, inclusiv 

israelieni. Urmare a acestei obsesii de securitate a fost și decizia liderilor israelieni 

de a iniția programul de realizare a armei 

nucleare. Aventura nucleară a Israelului a 

început din anul 1956, după Războiul din 

Sinai, când Franța i-a livrat tehnologie 

nucleară non-militară. Ulterior, prin eforturi 

proprii a reușit să dobândească knowhow-ul 

necesar pentru realizarea armei nucleare. Se 

estimează că în prezent IDF dispune de 150-

200 focoase nucleare ce pot fi lansate terestru, 

din aer sau de pe nave (de suprafață sau 

subacvatice).  

Poziția oficială adoptată de liderii politici 

și militari ai Israelului este aceea a 

Rachete israeliene Jericho 2 

 

Raza de acțiune a rachetelor 

israeliene Jericho 1 și 2, presupuse 

a avea încărcătură nucleară 
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ambiguității nucleare. Strategia nucleară este cunoscută sub denumirea de 

Strategia Samson, aluzie clară la eroul biblic care a preferat să dărâme templul în 

care era înlănțuit și să piară împreună cu toți filistenii, dușmanii Israelului care 

reușiseră să-l captureze ca urmare a trădării Dalilei. Chiar și numai această aluzie 

biblică ar putea avea un efect de descurajare, dar în Orientul Mijlociu nimic nu 

este normal așa că nici strategia nucleară israeliană nu a avut efectul dorit, iar 

arabii, de câte ori au vrut să facă război cu Israelul au făcut, fără să fie descurajați 

de armele sale nucleare. 

Totuși, nu se poate afirma că ecuația de securitate din Orientul Mijlociu nu a 

fost influențată în niciun fel de existența armamentului nuclear în arsenalul IDF. 

În primul rând, în intervalul de timp scurs de la realizarea primei arme nucleare 

până în prezent, Israelul a reușit să acumuleze un număr însemnat de mijloace 

nucleare. În al doilea rând, politica sa de ambiguitate nucleară i-a permis să-și 

dezvolte arsenalul nuclear în paralel cu menținerea relațiilor cu SUA și cu alte 

state ce promovau neproliferarea nucleară în lume. Faptul că liderii israelieni nu 

au spus că au arma nucleară, nu justifică și nici nu dă credibilitate atitudinii celor 

care au închis ochii în această privință, introducând astfel încă un motiv de 

suspiciune într-o zonă tradițional marcată de neîncredere și de conflicte de toate 

felurile. În sfârșit, au fost și efecte pozitive directe pentru Israel generate de 

posesia armei nucleare în: arabii și-au modificat obiectivele militare trecând de la 

cel al distrugerii complete a statului Israel, la scenarii cu obiective limitate, de 

tipul recuceririi teritoriilor pierdute în confruntările anterioare și a influențat 

hotărârea liderilor arabi de a intra în negocieri cu Ierusalimul. 

Nici efectele negative nu sunt de neglijat: dobândirea armei nucleare nu a 

împiedicat războaiele ulterioare (1973, 1991), a provocat cursa înarmărilor în 

statele arabe, dar și în Israel, a agravat contextul general de securitate regional, 

bugetul militar al Israelului a crescut continuu deoarece amenințările 

convenționale sunt mai multe decât cele care ar putea duce la folosirea 

armamentului nuclear, iar efectivele încorporate s-au menținut sau au crescut. 

Bilanțul este negativ, iar programul nuclear pare mai curând o aventură 

periculoasă decât o decizie înțeleaptă.  

Oarecum în pofida ambiguității nucleare adoptată de liderii israelieni, a 

existat totuși o declarație oficială, probabil făcută sub presiunea SUA, anume că 

„Israelul nu va fi primul care va introduce arme nucleare în Orientul Mijlociu” (în 

esență o declarație care nu spune nimic, dar se vrea o poziție menită să liniștească 

lumea arabă). Era și cazul deoarece în anul 1979 a avut loc un test nuclear în 

sudul Oceanului Atlantic care, deși secret, a fost repede descoperit și comentat 

internațional. De asemenea, Israelul a protejat cu mare grijă facilitățile sale 

nucleare de la Dimona unde s-a permis o singură inspecție în anul 1960, complet 

ineficientă, după care nimeni nu s-a mai apropiat de acea zonă. De fapt, a mai fost 

un avion care a survolat acest spațiu și care a fost doborât de către apărarea anti-

aeriană israeliană. 
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Ambiguitatea nucleară este accentuată și de faptul că Israelul este unul din 

cele patru state care nu au semnat Acordul de Neproliferare Nucleară (Non 

Proliferation Treaty). Probabil, pentru a sprijini politica de ambiguitate nucleară, 

liderii militari israelieni nu au cenzurat presa în a aborda subiectul armamentului 

nuclear israelian și chiar a permis apariția unor materiale neoficiale privind testele 

rachetelor Jerico I și II, despre care se crede că pot transporta încărcături nucleare 

până la distanțe de 1500 km.  

Deși liderii israelieni s-au angajat să nu fie primii care vor introduce arme 

nucleare în Orientul Mijlociu, acest lucru nu prea s-a realizat. Din momentul 

dobândirii armei nucleare până în prezent au fost cinci situații în care IDF a dat 

ordinul de armare a rachetelor nucleare: în mai 1967, pe timpul Războiului de 6 

zile, în timpul Războiul de Yom Kipur (1973) de două ori (în septembrie, după ce 

contraofensiva armatei israeliene pentru respingerea forțelor egiptene ce reușiseră 

forțarea Canalului Suez a eșuat și atunci când sirienii se pregăteau să introducă o 

divizie de tancuri T-72 în luptă, pe Înălțimile Golan) și pe toată durata Războiului 

din Golf (1991). 

De remarcat că pe timpul Războiului din Golf, deși teritoriul Israelului a fost 

lovit în mod repetat de rachetele SCUD irakiene, armamentul nuclear era armat și 

gata de luptă, deși au fost înregistrate pagube materiale și chiar umane (două 

persoane au murit), liderii de la Ierusalim nu au considerat necesar (sau nu au fost 

lăsați) să riposteze nuclear. Motivele se cunosc, dar ne putem gândi că este și o 

urmare a aplicării Doctrinei Samson, anume că Israelul va recurge la arma 

nucleară în condițiile în care este într-o situație disperată. Poate că aceasta este o 

speculație fiindcă nimeni nu face efortul de a dobândi arma nucleară ca să aștepte 

să ajungă pe marginea prăpastiei, ci pentru a o folosi oportun pentru a schimba 

soarta războiului. 

Orientul Mijlociu este o zonă complicată, care adună toate tipurile de 

conflicte și care în toate timpurile a atras marile puteri care l-au inclus în zona lor 

de influență sub diferite forme. Nu cred că acum este alt fel. 

 

Concluzii 

Israelul nu poate conta pe descurajarea nucleară. Nici Egiptul, nici Siria, nici 

chiar Hezbolah nu au fost descurajate să atace Israelul. Dezvoltarea arsenalului 

nuclear nu a însemnat reducerea celui convențional, ceea ce a ridicat foarte mult 

nivelul bugetelor militare. În plus, atât Războiul din 1973, cât și Războiul din 

Golf au demonstrat că mai curând mijloacele convenționale au fost cele care au 

contribuit la realizarea descurajării inamicului, decât cele nucleare. 

Dobândirea armei nucleare nu a contribuit nici măcar la reducerea efectivelor 

forțelor armate (active și de rezervă): în 2004 IDF avea 16 % din totalul populației 

sub arme; Egiptul a crescut efectivele cu 1% iar Siria cu 2,7 %. Posesia armelor 

nucleare în loc să-i descurajeze pe adversari i-a încurajat să investească în 

dezvoltarea programelor de rachete și arme chimice. 
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Într-o regiune volatilă precum Orientul Mijlociu, posesia armelor nucleare 

poate duce la escaladarea unui conflict local, de mică intensitate, în unul 

neconvențional și atunci prima lovitură nucleară va fi și ultima. Această evaluare 

nu este ipotetică și justifică hotărârea Israelului de a împiedica prin orice mijloace 

ca o țară arabă să dobândească arma nucleară. 

În toate conflictele majore cu palestinienii, liderii militari israelieni au optat 

pentru tactica transformării rapide a războiului de mică intensitate într-unul de 

mare intensitate, folosind pe scară largă aviația, artileria, rachetele și tancurile. 

Întotdeauna populația, liderii arabi dar și comunitatea internațională au reacționat 

negativ la dezechilibrul dintre combatanți. Disproporția acțiunilor israeliene 

compromite eforturile comunității internaționale de a normaliza situația din 

Orientul Mijlociu, discreditează Israelul în opinia publică internațională, 

alimentează terorismul fundamentalist arab și duce la creșterea antisemitismului. 

În conjunctura internațională actuală nu se mai justifică principiul conform 

căruia este mai ușor să faci război cu arabii decât pace.  
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RĂZBOIUL HIBRID 

Considerații generale 
 

Gl.mr. (rtr.) dr. Adrian-Leonard BANTAȘ 

 

 

 

„O minciună spusă o dată rămâne o minciună, dar o 

minciună repetată de o mie de ori devine adevăr.” (Joseph 

Goebbels) 

 

„O minciună spusă destul de des devine adevăr.” (Vladimir I. Lenin) 

 

„Cu cât societatea se îndepărtează mai mult de adevăr, cu atât îi urăște mai 

mult pe cei care îl rostesc.” (George Orwell) 

 

Citatele de mai sus reprezintă numai un exemplu de cât de răspândit și de 

nociv poate să fie fenomenul cunoscut ca fake-news, care definește actualitatea 

zilelor noastre, fenomen care s-a transformat pe parcursul evoluției sale, într-o 

componentă a războiului informațional care, la rândul său, a devenit parte a unui 

alt fenomen, denumit război hibrid, ale cărui efecte concrete se resimt în 

majoritatea societăților umane și care situează Rusia (în special) în opoziție cu 

marile puteri ale lumii occidentale, precum SUA, Marea Britanie sau statele 

membre ale Uniunii Europene. 

Dacă în studiul precedent am abordat problematica dezinformării și modul în 

care aceasta constituie, în prezent, un instrument de prim ordin al promovării 

intereselor statelor care o utilizează prin influențarea atitudinilor sociale, politice, 

economice, sanitare, etc. ale societăților și decidenților statelor alese drept ținte 

ale campaniilor de dezinformare, în articolul pe care îl supunem astăzi atenției 

cititorilor vom efectua un pas (imaginar) suplimentar pe scara violenței 

manifestate în relațiile dintre state, prezentând un concept la a cărui punere în 

practică dezinformarea joacă un rol major și de cele mai multe ori indispensabil și 

anume acela de război hibrid.  

Ce este, așadar, războiul hibrid? 

 

Conceptul de război hibrid 
Aruncând o scurtă privire asupra istoriei recente a conflictelor armate, putem 

cu ușurință remarca faptul că, dacă „Primul război Mondial a deschis era 

războiului industrial, al Doilea pe cea a războiului total, iar războiul rece [pe] cea 

a [a] războiului[lor] prin terți (proxy war)”, războiul hibrid are potențialul de a 

reprezenta noua paradigmă dominantă a conflictelor. Din acest motiv se poate 

afirma că „războiul hibrid a devenit arhetipul războiului modern: în era nucleară 
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unde izbucnirea unui conflict convențional generalizat este puțin probabilă, 

războiul hibrid s-a dezvoltat și a evoluat”, fără ca prin aceasta să se poată, însă, 

afirma că era războiului hibrid pune capăt „conflictelor militare clasice, aspectul 

militar rămân[ând] o componentă primordială a războiului hibrid”, manifestându-

se, prin urmare, concomitent cu acesta, după cum se poate observa din analiza 

recentelor conflicte din Ucraina sau regiunea Caucazului. 

Războiul hibrid reprezintă, în esență, o strategie militară care asociază mai 

multe tipuri de acțiuni ostile, printre care cel politic, convențional, cibernetic sau 

economic, precum și metode de influențare a opiniei publice și nivelurilor de 

decizie, cum ar fi știrile false (inundarea unei societăți cu o multitudine de 

informații eronate, dar orientate spre un obiectiv care corespunde intereselor 

inițiatorilor acestei acțiuni), intervenția în procesul legislativ al altor state, dar și 

mijloace diplomatice și juridice, utilizate separat sau concomitent, în funcție de 

posibilitățile concrete de acțiune și de obiectivul urmărit. 

Desigur, de-a lungul timpului în lucrările de specialitate și în mass-media a 

fost propusă o varietate de termeni care desemnează, în esență, același concept 

precum: amenințări hibride; influența hibridă sau adversarul hibrid; război 

neliniar; non-tradițional sau special. Caracteristica definitorie a acestor denumiri 

este aceea că în prim plan apare originalitatea acțiunilor, nonconformismul lor și 

efectul cumulativ surprinzător și uneori dificil de atribuit al acțiunilor. Războiul 

hibrid nu se încadrează în caracteristicile și parametrii anterior cunoscuți ai 

conflictelor armate și, prin urmare, nu se pretează echivalării sau comparării cu 

acestea. De fapt, forme specifice războiului hibrid au fost prezente în arta militară 

dintotdeauna, numai că acum noțiunea a fost conceptualizată, a apărut o filozofie 

de folosire la nivel întrunit a tuturor metodelor subversive menite să destabilizeze 

inamicul fără ca autorul să poată fi acuzat de agresiune. Aceasta poate fi 

considerată prima fază a războiului hibrid, cea din timp de pace. În cea de a două 

fază, cea de conflict armat, acțiunile de război hibrid continuă, nu mai există 

preocuparea de a le nega paternitatea și se desfășoară în sprijinul acțiunilor 

militare, de dorit într-o concepție unitară. Deocamdată această nouă strategie nu a 

fost testată într-un război de mare amploare și cu atât mai puțin în unul între 

marile puteri, prin urmare nu putem evalua deocamdată ce va funcționa și ce nu. 

Probabil că acest lucru va sta în atenția analiștilor militari la finalul conflictului 

ruso-ucrainean. 

O definiție interesantă, sintetică pentru războiul hibrid este aceea de a fi un 

ansamblu de acțiuni purtate împotriva unui inamic care utilizează „combinații 

diverse și dinamice de capabilități convenționale, neregulate, teroriste și 

criminale”. 

În viziunea Alianței Nord-Atlantice, războiul hibrid reprezintă atât „o noțiune 

care se referă la o arie extinsă de acțiuni ostile, în care forța militară reprezintă 

doar o mică parte și care sunt executate coordonat, ca parte a unei strategii 

flexibile, cu obiective pe termen lung”, cât și o „interacțiune dinamică între 

elemente de hard power (consolidarea forțelor militare, dispunerea de forțe și 
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capabilități militare în zone de conflict, finanțarea unor mișcări separatiste, 

activități de destabilizare și subminare a securității unui stat sau regiuni) și soft 

power (menținerea unei dependențe economice sau energetice, aplicarea de 

sancțiuni economice, derularea unor campanii de propagandă, dezinformare și 

influențare, derulare de atacuri cibernetice, etc.)”. 

Într-o primă accepțiune doctrinară, propusă de către autorul Frank Hoffman, 

războiul hibrid reprezintă o „teorie a strategiei militare care utilizează elemente 

ale confruntării politice și reunește războiul clasic, confruntarea dintre actori 

statali și nonstatali și războiul cibernetic, împreună cu alte metode de influențare 

a conduitei inamicului, precum știrile false, diplomația, utilizarea tendențioasă a 

normelor legale aplicabile și intervenția în procesul electoral”, prin care 

„agresorul intenționează să evite atribuirea acțiunilor sale sau riposta din partea 

actorului agresat”. De asemenea, conform aceleiași surse, „termenul de război 

hibrid mai poate fi folosit și pentru a descrie dinamica flexibilă și complexă a 

teatrului de operații, care necesită un răspuns adaptabil și rezilient”. 

Practic, într-o reprezentare grafică succintă, pe care o redăm în forma 

originală, conceptul de război hibrid reprezentat printr-o combinație de 

instrumente și procedee de luptă convenționale și neconvenționale, se află în 

centrul unui sistem conceptual în 

jurul căruia gravitează (în sensul 

acelor de ceasornic), forțele speciale, 

forțele iregulare, sprijinirea 

disensiunilor sociale și mișcărilor 

locale de protest, războiul 

informațional și propaganda, 

diplomația, atacurile cibernetice, 

războiul economic și forțele militare 

clasice. 

De cealaltă parte a fostei cortine 

de fier, fostul șef al Statului Major al 

Forțelor Armate ale Federației Ruse, 

generalul Valeri Gherasimov făcea, 

fără îndoială, referire la războiul 

hibrid atunci când afirma, într-o revistă de specialitate a Forțelor Armate ruse, că 

„războiul și pacea devin noțiuni ale căror granițe sunt din ce în ce mai estompate” 

și că modalitățile de purtare a unui conflict sau, în cazul Rusiei, de desfășurare a 

unei agresiuni implică „recursul masiv la măsuri politice, economice, 

informaționale, umanitare și alte măsuri ne-militare”. De altfel, generalul Valeri 

Gherasimov este considerat autorul doctrinei care îi poartă numele, prin care 

recomanda ca Rusia să-și urmărească interesele printr-o combinație de metode 

militare, tehnologice, informaționale, diplomatice, economice, culturale și de altă 

natură. 

 

Conceptul de război hibrid și conceptele 

asociate acestuia 
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Războiul hibrid în trecut și prezent. Implicarea NATO în combaterea 

amenințărilor hibride 

În continuare vom detalia câteva modalități de interpretare istorică și 

contextuală a conceptului de război hibrid. În literatura de specialitate, principalii 

teoreticieni au întrebuințat expresia de „război hibrid” în special pentru a descrie 

utilizarea mijloacelor tehnologice avansate și a procedeelor de luptă asociate 

acestora, concepute de către entitățile statale, de către grupuri sau entități nestatale, 

folosite pentru a crea avantaje cauzei proprii. 

Alți specialiști au prezentat războiul hibrid ca pe un conflict ce implica forțe 

neconvenționale (partizani, autori ai acțiunilor de sabotaj, insurgenți sau, mai 

recent, celebrii „omuleți verzi” din Crimeea și estul Ucrainei). De altfel, de-a lungul 

istoriei întâlnim o veritabilă multitudine de situații de acest tip. Utilizarea unor forțe 

neconvenționale (auxiliari locali, miliții, partizani) de către un stat oferă o 

cunoaștere a terenului și o marjă de manevră pe care acesta nu le deține, în special 

în operațiile forțelor expediționare. Spre exemplu, literatura anglo-saxonă face 

referire la războiul compus (Compound Warfare), exemplificând acest concept prin 

situații precum sprijinul francez pentru insurgenții americani din perioada 

Războiului de Independență al SUA (1778-1781), cooperarea dintre lordul 

Wellington și gherilele spaniole împotriva trupelor napoleoniene (1809-1814), 

cooperarea dintre acestea din urmă și trupele lor auxiliare, etc. 

În acest context, apreciem că aceste două concepte de război (clasic și hibrid) 

reprezintă, mai degrabă, două categorii preponderent teoretice, între care distincția 

are mai cu seamă un rol didactic, ele acționând împreună. Istoria oferă numeroase 

exemple ce justifică această afirmație. Un exemplu recent ar putea fi reprezentat de 

adaptarea Armatei Arabe Siriene la lupta împotriva rebelilor de pe teritoriul țării. 

După primii ani de conflict, armata siriană a preluat unele dintre tacticile 

insurgenților (utilizarea de vehicule ușoare, de uz civil, pe care au fost montate 

mitraliere, folosirea vehiculelor slab blindate, dar cu mare manevrabilitate, alături 

de mijloace blindate – transportoare blindate, tancuri), care au putere mare de foc 

dar și capacitate de manevră mai redusă. De asemenea, aceste procedee s-au folosit 

pe scară largă în Irak și Afganistan. 

Procesul de profesionalizare a luptătorilor non-standard sprijină participarea 

forțelor asimetrice la operațiuni combinate. În acest sens, războiul hibrid nu este 

doar un bricolaj tactic, ci se ridică la nivelul unor manevre operative, de proporții 

diferite în funcție de zonă, anvergură, scop, mijloace aflate la dispoziție, dotare, etc. 

În orice caz, gama de opțiuni este vastă și modul de acțiune este foarte puțin afectat 

de legile războiului, de etică și principii morale. Reapariția trupelor de mercenari 

complică și mai mult peisajul luptei armate moderne. Acestea acționează pe baza 

principiilor de piață, fiind companii private ce pot fi închiriate de oricine (teoretic), 

dar de cele mai multe ori de state care nu doresc să fie direct responsabile de 

acțiunile ostile sau reprobabile executate de acestea împotriva altor actori statali. 

Exemple sunt multiple; companiile de mercenari rusești ce au luptat în Crimeea, 

Donbas, Siria, Libia, Mali, și altele dintre care cea mai cunoscută este „Wagner” 
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sau celebra companie americană, „Blackwater” care a acționat în Irak. Între aceste 

companii și statele care le tolerează existența pe teritoriul propriu există relații mult 

mai complexe și uneori cu implicații politice și sociale. Se poate estima că sunt 

multe cauze care au determinat reapariția mercenarilor în peisajul câmpului de 

luptă: renunțarea la serviciul militar obligatoriu, scăderea atractivității serviciului 

militar, nevoia de profesionalizare, tehnologizarea luptei armate și multe altele.  

Proliferarea utilizării procedeelor specifice războiului hibrid a determinat 

Alianța Nord-Atlantică să își actualizeze interpretarea oferită Articolului 5 al 

Tratatului, în sensul în care obligația de apărare reciprocă include și amenințările 

specifice războiului hibrid. Practic, această nouă interpretare vine să consolideze 

maniera de înțelegere a combaterii amenințărilor hibride, conceptualizată deja la 

nivelul Alianței. Conform acesteia, amenințările hibride provin de la actori statali 

sau non-statali, iar combaterea lor necesită participarea conjugată a statelor membre 

și a organizațiilor din care acestea fac parte (NATO și UE). Efortul de combatere a 

amenințărilor hibride prezintă, așadar, două componente: una statală și una 

internațională. La nivel statal, ea implică o abordare comprehensivă la nivelul 

întregii societăți, în timp ce nivelul internațional implică aprofundarea cooperării 

dintre NATO și UE. Ambele niveluri desfășoară eforturi de combatere a 

vulnerabilităților față de amenințările hibride, care vizează în principal funcțiile 

esențiale și infrastructurile critice ale statelor, își acordă sprijin informațional și de 

securitate, expertiză în contracararea atacurilor cibernetice, etc. Din această 

cooperare rezultă creșterea capacităților de detectare, analiză și combatere a 

amenințărilor hibride, ca în figura de 

mai jos. 

În cadrul acestei construcții, o 

importanță aparte o are creșterea 

rezilienței societăților statelor mem-

bre. În fapt, această componentă 

poate fi considerată cea mai 

importantă din schema de mai sus, în 

ciuda aparentei lipse a vreunei 

dimensiuni militare. Completarea 

prevederilor Articolului 5 din Tratat 

este justificată de faptul că 

agresiunile hibride cu care statele 

NATO s-au confruntat recent au generat situații în care „actorul extern 

(agresorul) să devină, practic, un jucător intern în spațiul politic al statului-țintă, 

evitând detectarea și sancțiunile impuse de către legislația internațională pentru 

agresiunea interstatală”. O astfel de agresiune se realizează inclusiv asupra 

populației și a elitelor politice, „cu scopul de a influența percepțiile și 

comportamentul acestora”.  

Toate aceste tipuri de agresiune au, însă, succes numai dacă pot profita de 

„anumite vulnerabilități din structura internă a statelor [întrucât]... nu vor putea 

Abordarea comprehensivă a combaterii 

amenințărilor hibride 
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acționa eficient acolo unde statul este suficient de puternic pentru a-și asigura 

securitatea sau a impune respectarea legilor sale”. De aici rezidă, așadar, 

necesitatea consolidării rezilienței statelor în fața amenințărilor hibride. 

Modificarea cadrului legislativ în baza căruia funcționează NATO a fost 

impusă de constatările ce au fost făcute de liderii națiunilor ce formează Alianța 

Nord-Atlantică cu prilejul summiturilor NATO din Țara Galilor (2014), Varșovia 

(2016) și Bruxelles (2018) unde participanții au recunoscut că NATO se confruntă 

cu o serie de acțiuni ostile precum „dezinformare, propagandă, atacuri 

cibernetice, presiuni de natură economică, forțe armate neregulate, etc”.  

Strategia NATO vizează contracararea amenințărilor hibride în cadrul 

Alianței și se axează pe „trei direcții de acțiune: pregătire, descurajare și 

apărare. Alianța poate interveni prin desfășurarea de echipe de sprijin anti-

hibrid, care acordă asistență adaptată necesității imediate și pregătire și 

executare a răspunsului la amenințare”. 

Un rol fundamental în acest domeniu îl are cooperarea de specialitate cu alți 

parteneri, inclusiv Uniunea Europeană și state partenere. Centrul European de 

Excelență pentru Contracararea Amenințărilor Hibdride, inaugurat la Helsinki în 

octombrie 2017, constituie un canal eficient de dialog și cooperare, ca și centrele 

NATO de excelență privind apărarea cibernetică (de la Tallinn), securitatea 

energetică (de la Vilnius) și comunicarea strategică (de la Riga). De asemeni, pe 

fondul creșterii alarmante a operațiunilor informaționale și cibernetice pe 

parcursul anului 2020, discuțiile purtate în cadrul reuniunilor aliaților au relevat 

importanța educării publicului pentru creșterea rezilienței societății la atacuri 

cibernetice și la campanii de dezinformare și propagandă. În acest sens, la 3 iunie 

2020, Consiliul Atlanticului de Nord a emis o declarație care condamnă 

activitățile cibernetice destabilizatoare și rău intenționate care au loc în contextul 

pandemiei COVID-19 și exprimă solidaritatea și sprijinul pentru toți cei afectați 

de activitățile cibernetice rău intenționate. 

Poate cel mai reprezentativ exemplu actual de război hibrid în care 

componentele informațională și de dezinformare predomină este chiar conflictul 

din Ucraina. În urma unei serii de confruntări hibride anterioare dintre Rusia și 

Occident, între care cităm componenta hibridă a războiului din Georgia, atacul 

asupra infrastructurilor cibernetice ale țărilor baltice și nu numai, Rusia a început 

să considere războiul cibernetic, războiul informațional și dezinformarea ca pe tot 

atâtea domenii în care deține un relativ avantaj în comparație cu Occidentul și, 

prin urmare, plasează un accent din ce în ce mai puternic pe astfel de acțiuni. 

Desigur, tehnicile folosite asupra Ucrainei nu sunt neapărat noi, însă, cu 

timpul, au fost adaptate la epoca Internetului, sistem care facilitează desfășurarea 

de acțiuni precum dezinformarea, manipularea, propaganda agresivă și 

exploatarea nemulțumirilor populațiilor locale la o scară imposibil de atins până 

acum. 

Acest efect de multiplicare adus de evoluția accelerată a Internetului este 

potențat de capacitatea programelor informatice actuale bazate pe utilizarea 
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inteligenței artificiale, de a analiza preferințele, accesările, preocupările și, nu în 

ultimul rând, temerile utilizatorilor (toate acestea lăsând „urme” în activitatea 

online a fiecăruia dintre noi care pot fi „citite” de programele informatice de 

ultimă generație) pentru a le oferi exact conținutul la care există cele mai mari 

șanse de a rezona. 

Astfel, dacă până la acest stadiu evolutiv al informaticii, propaganda ori 

dezinformarea se realizau prin mijloace dificil de personalizat, care ținteau, în cel 

mai bun caz, anumite categorii sociale ale căror preocupări sau preferințe generale 

erau cunoscute, în zilele noastre programele informatice bazate pe inteligența 

artificială pot crea veritabile profile ale persoanelor țintă, astfel încât fiecare mesaj 

ajunge să fie „livrat” exact acelor utilizatori care au cele mai mari șanse să îl 

creadă și să adere la conținutul său. De aici derivă și succesul mult mai mare pe 

care dezinformarea îl înregistrează în epoca Internetului. 

Să analizăm, de pildă, exemplul publicației Russia Today. Conform surselor 

deschise online, obiectivul declarat de către statul rus al înființării acesteia a fost 

acela de a crea un „mijloc de comunicare în masă prin care să contracareze 

propaganda occidentală împotriva Rusiei” dar, în mod inevitabil, astfel de 

deziderate degenerează rapid spre prezentarea Rusiei ca o „altfel de democrație”, 

spre scoaterea în evidență a așa-numitelor eșecuri ale Occidentului, precum 

inegalitățile, rasismul, abuzul de putere, imoralitatea și, în final, să-l transforme 

într-o propagandă fățișă împotriva Occidentului și pentru promovarea modelului 

rusesc de societate. 

Este limpede că războiul hibrid a devenit paradigma dominantă a conflictelor 

moderne. În consecință acesta are toate șansele să se dezvolte în continuare și să 

evolueze în direcții tot mai greu de prevăzut, prin simpla adaptare la condițiile 

specifice ale fiecărei situații concrete. Desigur, războiului hibrid nu aduce după 

sine sfârșitul conflictelor militare clasice. Confruntarea militară rămâne o 

componentă importantă a relațiilor internaționale, iar războiul hibrid nu are 

capacitatea de a genera victoria, el fiind mai curând o etapă de destabilizare a 

adversarului. 

 

Concluzii 

Așadar, dincolo de orice îndoială, nu doar războiul viitorului, ci și cel al 

prezentului este un război în care acțiunile militare clasice, atunci când apar, sunt 

doar o parte finală a unui ansamblu de procedee care includ dezinformarea, 

atacurile cibernetice, războiul informațional, forțarea dreptului internațional, 

acțiuni ale forțelor paramilitare, etc. Cu alte cuvinte, este un război hibrid. 

Însă nu trebuie să credem că aceste componente se vor regăsi în orice 

agresiune. Șantajului energetic folosit de Rusia împotriva Ucrainei, dar și a 

Uniunii Europene în ansamblul său, este o formă de război hibrid, la fel ca și 

campania de dezinformare privind originea virusului SARS-COV-2, letalitatea sa 

și ineficiența vaccinurilor în combaterea lui. Ambele acțiuni deși diferite au avut 

efecte similare: sădirea de sentimente eurosceptice, frică, panică, nemulțumire 
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față de conducerile politice proprii, neîncredere generalizată față de instituțiile și 

organizațiile occidentale, disensiuni în rândul membrilor UE și în ultimă instanță, 

neîncredere în sistemul democratic perceput ca fiind prea slab pentru a contracara 

eficient sistemele autoritare. În aceeași notă pot fi interpretate acțiuni precum 

influențarea alegerilor din diferite țări considerate ostile, susținerea financiară a 

formațiunilor cu orientare ideologică de extremă stângă, ocuparea unor instituții 

democratice și multe altele.  

În prezent trăim într-un război hibrid continuu, din toate direcțiile, care se 

perfecționează și rafinează continuu, uneori frizând chiar arta. Să speram că vor 

apare cât de repede și măsuri eficiente de contracarare care obligatoriu ar trebui să 

se bazeze pe creșterea nivelului de educație al maselor.  
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DIFICULTĂȚI ÎN CONTRACARAREA 

RACHETELOR HIPERSONICE 
 

Gl.Bg. (rtr.) Dan Niculescu 

 

 

 

Dezvoltarea tehnologică din domeniul militar, 

conjugată cu tendințele globale de reașezare a 

echilibrelor de forță a readus cursa înarmărilor în prim-

planul competiției dintre marile puteri. Apariția armei 

hipersonice poate fi considerată un element de superioritate și poate conferi 

atacatorului un avantaj important în luptă. În această ecuație, China și Rusia se 

pare că beneficiază, cel puțin temporar, de avantaj.  

Cum se întâmplă de regulă, orice acțiune generează și o reacțiune, iar în cazul 

acesta reacțiunea constă, pe lângă dezvoltarea unor mijloace ofensive similare, 

eventual mai sofisticate, și în găsirea unor soluții tehnice eficiente capabile să 

asigure protecția împotriva efectelor armei hipersonice și de a închide breșele 

apărute în propriile sisteme de apărare anti-rachetă. În continuare vom încerca să 

analizăm eforturile specialiștilor militari de contracarare a presupusei amenințări a 

rachetelor hipersonice, cu precădere a celor cu capacitate de manevră în aer.  

În prezent apărarea aeriană a SUA este asigurată de sistemul denumit 

„Rachetă Standard – 6” (SM-6 – Standard Missile-6), care a devenit operațional în 

anul 2013. Acest complex include în arhitectura sa trei subsisteme: anti-aerian, 

anti-naval și anti-terestru, toate având capacitatea de a intercepta rachetele 

balistice și de croazieră. Versiunea inițială a fost „SM-6 Block I” amplasat pe 

platforme navale în cadrul sistemului Aegis a fost urmat de „Block IA”, ce 

acționa pentru eliminarea eventualelor disfuncțiuni ale sistemului „SM-6 Block I” 

și „SM-6 Dual”, care poate intercepta și distruge atât rachetele balistice, cât și pe 

cele de croazieră. Testele efectuate au demonstrat ca SM-6 are posibilități 

insuficiente de a combate rachetele hipersonice (poate distruge o rachetă balistică 

ce se deplasează cu viteză hipersonică, dar eșuează atunci când trebuie să distrugă 

o rachetă balistică care are capacitate de manevră rapidă). În 2021 două rachete 

„SN-6 Dual” lansate de pe o navă dotată cu sistem Aegis a eșuat în încercarea de 

a intercepta o rachetă hipersonică cu rază medie de acțiune (MRBM), deși la 

testele similare făcute anterior (2015 și 2017) reușise intercepția unor rachete 

balistice cu încărcătură convențională. 

Pentru a înțelege mai bine dificultățile tehnice ce trebuie depășite pentru 

interceptarea unei rachete balistice, trebuie să facem o precizare: în primele două 

faze de zbor (cea urcătoare, după lansare și cea de deplasare către obiectiv) 

racheta se deplasează pe o traiectorie sub formă de arc de cerc ceea ce permite 

calcularea direcției de deplasare și, eventual, al locului de impact. Racheta 
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balistică dezvoltă viteză hipersonică abia atunci când intră în faza coborâtoare, 

ceea ce face interceptarea acesteia extrem de grea. Acesta este cazul clasic, valabil 

pentru rachetele balistice unde interceptarea vectorului inamic este necesară a se 

realiza în primele două faze 

ale traiectoriei (ex. sistemul 

israelian „Arrow” intercep-

tează rachetele inamice pe 

ramura urcătoare a traiec-

toriei).  

În concluzie, cel puțin 

teoretic, sistemul „SM-6 

Dual” ar putea combate o 

rachetă balistică hipersonică 

dacă o poate localiza pe 

primele două faze ale 

traiectoriei, lucru imposibil 

deocamdată de realizat în condițiile în care racheta hipersonică inamică 

manevrează schimbându-și rapid direcția de deplasare.  

Impactul pandemiei SARS-COV II, problemele politice, economice, dar și 

dificultățile tehnice, au determinat administrația SUA să limiteze financiar 

investițiile din domeniul rachetelor (prețul unei rachete „SM-6 Dual” este estimat 

la 5 milioane USD). În plus, desfășurarea unor sisteme de apărare împotriva 

rachetelor în țări aliate SUA întâmpină opoziție din partea populației care cu greu 

acceptă riscul ca țara lor să devină țintă într-un eventual conflict militar. Astfel de 

manifestări împotriva desfășurării 

sistemului american THAAD 

(sistem de apărare împotriva ra-

chetelor ce zboară la altitudine 

mare) au loc în Coreea de Sud 

încă din anul 2017. 

Pe de altă parte, limitările 

geografice ale radarelor ce 

deservesc sistemele de apărare 

anti-rachetă lasă spații mari 

neacoperite în condițiile unui atac 

inamic. Acest lucru este evident în 

cazul scuturilor anti-rachetă ale 

NATO din România, Bulgaria, Grecia, Turcia sau a sistemului de interceptare 

desfășurat în Polonia.  

Analizând toate aceste impedimente, soluția cercetătorilor americani a fost 

aceea de a se orienta către identificarea unor mijloace alternative de combatere a 

rachetelor hipersonice. O primă soluție este aceea de a iniția programe pentru 

realizarea de rachete hipersonice de intercepție. Inițial programul părea că va 

Lansarea unei rachete SM-6 Fotografie 

Facebook/Military and Space Electronics 

Un interceptor THAAD testat în Kodiak, Alaska, 

pe data de 11 iulie 2017. Fotografie: Leah Garton 

/ Missile Defense Agency / Handout 
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funcționa, dar datorită limitărilor menționate mai sus, a dificultăților tehnice și a 

duratei prea mari de realizare, acesta a fost stopat. În prezent eforturile 

cercetătorilor americani sunt orientate către modernizarea infrastructurii existente 

de apărare anti-rachetă. 

De asemenea, s-a revenit la o 

realizare tehnologică mai veche, 

anume tunul cu motor linear 

(railgun). Acest tun nu folosește 

exploziv ca încărcătură de azvâr-

lire, ci energia electromagnetică 

prin care proiectilul este propulsat 

cu viteză hipersonică. Atuurile care 

au atras atenția cercetătorilor 

americani asupra acestei arme sunt: 

viteza, masa, energia cinetică și 

costul redus. Incovenientele acestei 

opțiuni constau în nevoia de foarte 

multă energie pentru fiecare lovitură, precum și dificultatea de înlocuire a 

electrozilor deoarece aceștia nu rezistă căldurii mari degajate după trageri 

repetate.  

O altă tehnologie care pare a fi de mare viitor în combaterea amenințării 

hipersonice și care a captat atenția cercetătorilor americani este laserul. Acesta, în 

comparație cu armele care au proiectilul ca element de lovire, are avantaje 

multiple: lovire instantanee, precizie, control asupra undei de lumină, cost redus, 

aproape neglijabil, și muniție nelimitată în condițiile în care există energie. Ca și 

în cazurile anterioare, laserul are și câteva limitări pentru care va trebui să se 

găsească soluții de depășire: are nevoie de foarte multă energie, puterea razei laser 

se diminuează odată cu creșterea distanței și este influențată de condițiile 

atmosferice. 

În sfârșit, specialiștii militari au adus în discuție și posibilitatea de a ataca 

lanțul de comandă, conducere și deservire a sistemelor hipersonice inamice. Acest 

lucru se poate realiza prin perturbarea activităților desfășurate pentru deservirea 

sistemului, a proceselor ce se inițiază pentru lansarea rachetei hipersonice și de 

ghidare a acesteia către țintă. Această soluție ne conduce către o altă dimensiune a 

luptei armate moderne, anume spațiul extraterestru. Armele hipersonice sunt 

dependente în mare măsură de sateliți. Practic, toate elementele necesare pentru 

stabilirea țintelor, ghidare, controlul traiectoriei și manevră depind de datele 

primare primite de la sateliți. În această situație, dezvoltarea armelor anti-satelit și 

înarmarea spațiului cosmic vor deveni pași obligatorii pentru combaterea 

amenințării reprezentate de armele hipersonice. Astfel, modelul distructiv 

dezvoltat și perfecționat la sol va fi transmis și în spațiul extraterestru.  

 
 

Laser tactic aeropurtat proiectat de compania 

Lockheed Martin. Fotografie: Lockheed Martin 
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ÎNCEPUTURILE CERCETĂRII RADIO ÎN 

ARMATA ROMÂNĂ (1913-1918) 
 

Col. (r.) Buican Iulian
1
 

 

 

Considerații generale 
Înfăptuirea Micii Uniri, la 24 ianuarie 1859, a creat 

premisele pentru dezvoltarea statului național modern, 

prin modernizarea societății românești. Astfel, Alexandru 

Ioan Cuza și apoi Carol I, printre altele, au luat măsuri pentru constituirea unei 

armate, capabile să asigure și să apere realizările obținute, iar la un moment dat să 

fie în măsură să lupte pentru independența țării. În acest context, au fost elaborate 

legile de organizare a armatei din anii 1864, 1868 și 1872, au fost alocate resurse 

bugetare pentru FA, s-a asigurat înzestrarea acestora cu armament și echipament 

și au fost adoptate măsuri de organizare a structurilor. 

Prin Înaltul Decret 1303 din 14 iulie 1873 s-a înființat prima subunitate 

(secție) de telegrafie, de nivel pluton, din armata română, iar, ulterior, mijloacele 

tehnice utilizate pentru transmiterea mesajelor și informațiilor s-au diversificat, 

astfel încât, la începutul secolului al XX-lea, armata română dispunea de tehnică 

pentru asigurarea de legături telegrafice (cu fir), telefonice, telegrafie optică, 

porumbei și agenți. 

Ca urmare a descoperirilor și experimentelor în transmiterea și recepția 

semnalelor prin unde electromagnetice și a fabricării, în producție de serie, de 

mijloace de telegrafie fără fir (T.F.F., cum erau cunoscute în epocă viitoarele 

mijloace radio), structurile militare române au achiziționat, relativ la puțin timp 

după apariția lor pe piață, stații de emisie și recepție a semnelor alfabetului Morse. 

Înzestrarea armatei române cu mijloace de telegrafie fără fir/radio a constituit 

geneza și ulterior, dezvoltarea cercetării radio. (În prezent, cercetare radio se 

numește COMINT „COMmunications INTelligence – informații din comunicații” 

și, alături de ELINT „ELectromagnetic INTelligence – informații din semnale de 

non-comunicații”, alcătuiesc SIGnal INTelligence „SIGINT – informații din 

semnale de comunicații și non-comunicații”). 

Apariția cercetării radio în armata română a fost determinată de o serie de 

factori, printre care amintim descoperirile din domeniul comunicațiilor prin unde 

electromagnetice, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, achiziția de tehnică militară 

                                                           
1
 Colonelul (r.) Buican Iulian, este absolvent al Liceului Militar Dimitrie Cantemir – Breaza. A 

urmat cursurile Institutului militar de transmisiuni ”Decebal”. Ulterior a urmat o serie de instituții 

de învățământ civile: Facultatea de Istorie din cadrul Universități București (1999); master în 

economia afacerilor în cadrul Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești; a absolvit mai 

multe cursuri militare de specialitate în țară și în străinătate. De asemeni, a particitat la misiuni 

externe în cadrul struturilor militare românești și aliate în Afganistan și Irak. 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL VII/nUMĂRUL 13 • APRILIE 2022 

ADMRR „aL.I. CUZa”  43 

 

T.F.F./radio și înființarea primelor structuri militare înzestrate cu aceste mijloace, 

în cadrul Forțelor Terestre (F.Ter.). Inițial, activitățile de cercetare radio se 

reduceau doar la interceptarea și goniometrarea emisiilor radio care utilizau 

telegrafierea semnelor alfabetului Morse, ulterior, după Primul Război Mondial, 

odată cu dezvoltarea mijloacelor de comunicații în fonie și a apariției radioului, s-

a dezvoltat și interceptarea emisiunilor care transmiteau vocea umană.  

Prima structură de T.F.F./radio înființată în armata română a fost Compania 

de Specialități (în baza Înaltului decret nr. 9893 din 24.10.1909, începând cu data 

de 01.11.1909), dislocată la Cotroceni, în București, în cazarma Batalionului de 

pionieri, care, inițial, avea trei stații de tip Telefunken. Aceasta era constituită din: 

o secție T.F.F., o secție proiectoare, o secție automobile și motociclete, o stațiune 

centrală columbofilă și o secție de fotografie militară. Secția T.F.F./Cp.Spec. a 

preluat de la Cp.2 Tg. cele trei stații Telefunken, de 1,5 kW și 1 kW, achiziționate 

în august 1908. 

Achiziția ulterioară de tehnică nouă, în perioada 1911-1912 (22 de stații 

T.F.F., de la firma Marconi Wireless Telegraph Company, din Marea Britanie, 

dintre care 14 stații hipomobile de 1,5 kW au revenit Cp.Spec.), a dus la 

transformarea Cp.Spec. în Batalionul de Specialități (B.Spec.), începând cu 01 

aprilie 1913 (Înaltul Decret nr. 3253 din 26.04.1913, publicat în Monitorul Oastei 

nr. 21, din 06.05.1913).  

Deoarece în armata romană, ca și în armatele occidentale, se aprecia că 

mijloacele tehnice de transmisiuni reprezentau doar „comunicațiuni de scurtă 

durată” care nu asigurau protecția mesajelor, rolul principal în transmiterea 

informațiilor revenea „agenților și ștafetelor călare”. Concepția militară 

românească de utilizare a telegrafiei fără fir era similară cu cele din alte state 

europene și prevedea că stațiile T.F.F. trebuiau utilizate preponderent ca „un 

mijloc de informație prin ajutorul comunicărilor oficiale și de presă” și doar în 

cazul în care agenții nu puteau fi utilizați, ca „un mijloc accesoriu pentru 

transmitere”. Situația s-a schimbat ușor după apariția (la sfârșitul anului 1914) în 

cadrul Marelui Stat Major (M.St.M.) a „serviciului telegrafiei fără fir”, însă, la 

nivelul structurilor de comandă ale armatei române a existat, în continuare, o 

neîncredere în ceea ce privește utilizarea acestor mijloace pentru 

transmiterea/recepția informațiilor, în principal din cauza concepției de utilizare în 

epocă a stațiilor T.F.F., a posibilității de a fi interceptate de inamic și a 

necunoașterii posibilităților acestora. În acest context, în Primul Război Mondial, 

aceste mijloace tehnice au fost utilizate cu precădere pentru 

interceptarea/ascultarea mijloacelor T.F.F. ale inamicului. 

Un moment important pentru stabilirea din punct de vedere doctrinar a 

activității de cercetare radio l-a constituit elaborarea „Instrucțiunilor asupra 

organizărei și funcționărei serviciului de informațiuni”
 

(nr.26/20.02.1917), 

întocmit de șeful Biroului 2 Informații, Col. Nicolae Condeescu. Prin acest 

document, care stabilea activitatea de informații în armata română, se preciza, 

printre altele, că, pentru obținerea informațiilor despre inamic un rol important 
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revenea mijloacelor tehnice de interceptare, „Posturile de ascultare telefonice”. 

Acestea erau posturi speciale care erau dislocate „în liniile cele mai înaintate ale 

tranșeelor cu scopul de a intercepta convorbirile și ordinele inamicului”. Posturile 

trebuiau încadrate de personal suficient și dispuneau de interpreți. Privitor la 

încadrarea cu personal, se dădea ca exemplu organizarea unui post de ascultare 

german care era compus din: un șef de post cu grad de locotenent, un plutonier, 

doi operatori de telegrafie Morse, doi telegrafiști însărcinați cu asigurarea 

comunicațiilor. Serviciul se executa permanent, stația fiind încadrată de un 

telegrafist și un interpret. 

Comanda și controlul structurilor de T.F.F. au fost asigurate, din punct de 

vedere operativ, de Inspectoratul general al Geniului, din cadrul Ministerului de 

Război. Din punct de vedere al înzestrării, până la înființarea „Serviciului de 

Telegrafie fără Fir” (Sv.T.F.F.), conducerea s-a realizat de către Direcția 4 Geniu 

și Biroul 10 Comunicații/Secția a IV-a/M.St.M., condus de Mr. Ressel Carol. La 

sfârșitul anului 1914, s-a înființat Biroul 12 T.F.F./Comandamentul General al 

Etapelor și Comunicațiilor/Marele Stat Major care a reprezentat primul „serviciu 

de telegrafie fără fir” din armata română și care avea atribuții și asupra serviciului 

similar din cadrul Direcției Generale a Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor 

(D.G.P.T.T.). Încadrarea sa cu personal era foarte redusă, biroul fiind format din 

șeful biroului și un militar cu grad inferior. Înființarea acestei structuri a fost 

determinată de necesitatea realizării în țară a unor mijloace T.F.F și a construirii 

unor posturi fixe de putere mare. 

În anul 1916, acest birou se transformă în Serviciul de Telegrafie fără Fir, iar 

o dezvoltare mai mare o cunoaște după venirea Misiunii militare franceze în 

România (octombrie, 1916). Astfel, în structura Sv. T.F.F. au fost înființate Biroul 

cercetărilor și posturilor clandestine (birou de control T.F.F./radio) și biroul de 

radiogoniometrie. 

 

Activități de cercetare radio executate în Armata română în preajma și 

în timpul Primului Război Mondial 

Primele informații arhivistice privind desfășurarea de activități specifice 

cercetării radio, au fost executate de subunități ale B.Spec., la scurt timp după 

înființare și au fost consemnate în campania din cel de al Doilea Război Balcanic, 

în vara anului 1913, în Bulgaria. 

În urma mobilizării, decretată în baza Înaltului Decret Nr. 4609 din 20 iunie 

1913, Cp.Spec./B.Spec. a mobilizat șapte secții/plutoane T.F.F., înzestrate cu 

aparatură T.F.F. de tip Marconi, nou intrată în înzestrare, repartizate astfel: două 

secții la M.C.G.; câte o secție la C.1 A, C.2 A. și C.4 A.; o secție la 

Comandamentul General al Etapelor; o secție la București, la Ministerul de 

Război. Fiecare secție era formată din două stații T.F.F., una de bază și una de 

rezervă. 

După terminarea războiului, M.St.M. a emis Ordinul nr. 398 / 25.09.1913, 

prin care solicita structurilor subordonate întocmirea unui document cu „lecții 
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învățate” în urma campaniei din Bulgaria. Pentru activitatea desfășurată de 

structurile de T.F.F. a fost desemnat șeful Biroului VI Transporturi/Secția 

III/M.St.M., Lt. col. Anastasiu Alexe.  

Acesta a redactat „Darea de seamă asupra întrebuințărei serviciilor de 

comunicațiuni mai jos notate (Aviațiunea, Telegrafia cu fir, Telegrafia fără fir, 

Serviciul poștal, Pontonierii) în Campania 1913, întocmită conform Ordinului nr. 

398 din 25 Sept. 1913” și în care precizează, printre altele, că „Numărul total de 

telegrame transmise, primite și interceptate au fost de 4.814 cu 73.575 cuvinte”. 

Așadar, în campania din Bulgaria, militarii Cp.Spec. au executat misiuni de 

căutare, interceptare și ascultare a emisiunilor radio ale inamicului.  

Preocuparea conducerii militare pentru cunoașterea dispozitivului de luptă 

(raioane de dislocare, denumirea structurilor, restructurări ale dispozitivului) al 

vecinilor României, în special cel de la granițele țării, precum și al conținutului 

traficului radio efectuat prin mijloace de T.F.F. s-a manifestat încă din anii 

neutralității. În acest context, Direcția 4 Geniu a solicitat specialiștilor din B.Spec. 

să găsească soluții tehnice pentru modernizarea mijloacelor proprii în vederea 

interceptării emisiunilor radio ale statelor vecine.  

Astfel, B.Spec. trimitea adresa nr. 8369 / 23.12.1915, ca răspuns la solicitările 

nr. 14411 și 20666/1915 ale acestei direcții, care avea atașat raportul Lt.cdr. Dan 

Zaharia privind modificările prevăzute a se realiza la stațiile T.F.F. și memoriul 

Cpt. Constantin Fometescu referitor la echiparea stațiilor T.F.F. din dotarea 

armatei române cu dispozitivul de recepție numit tiker (permitea recepționarea 

semnalele transmise cu unde întreținute). De altfel, Lt.cdr. Dan Zaharia, șeful 

Biroului 12 T.F.F., propusese încă din luna noiembrie a acelui an, fabricarea a 50 

de astfel de dispozitive. Semnatarii celor două documente considerau că utilitatea 

acestor dispozitive era semnificativă în condițiile în care se puteau realiza în țară, 

cu costuri mici, iar construcția lor nu îngreuna, modifica sau complica recepția 

stațiilor T.F.F. existente.  

Ca și avantaje ale dispozitivelor tiker erau precizate: o recepție mai bună a 

stațiilor T.F.F. existente în înzestrare; interceptarea, în cazul în care s-ar permite, 

emisiunilor stațiilor T.F.F. clandestine din țară care lucrau în sistem Poulsen sau 

Telefunken cu unde întreținute; recepția de telegrame transmise de stații străine 

dislocate la o distanță maximă de 250 km.  

Cum în rezoluția pusă pe adresa mai sus menționată, șeful Direcției 4 Geniu, 

Col. Mihail, solicita și un punct de vedere din partea inginerului Emil Giurgea, 

personalitate marcantă în domeniul comunicațiilor T.F.F. din România, acesta a 

transmis directorului Geniului, adresa 54/19.02.2016. La rândul său, ing. E. 

Giurgea prezenta și el avantajele acestor dispozitive și recomanda instalarea lor pe 

stațiile militare de T.F.F. ale armatei române. Printre altele, acesta preciza: 

„Având în vedere că o parte din posturile de T.F.F. ale țărilor vecine sunt de 

sistemul Poulsen cu unde întreținute, cred că ar fi bine să se poată intercepta și 

de stațiunile noastre militare comunicatele date cu aceste dispozitive”. Ministerul 
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de Război a aprobat construirea a 50 de dispozitive pentru stațiile T.F.F. din 

înzestrarea F.Ter. și F.Nvl., iar construcția lor s-a realizat la atelierul D.G.P.T.T.  

Izbucnirea primei conflagrații mondiale, în anul 1914, a perturbat 

transmiterea știrilor (comunicatele oficiale și de presă erau transmise prin 

circuitele telegrafice care treceau prin Austro-Ungaria și Germania), iar 

autoritățile române nu mai erau la curent cu evenimentele care se desfășurau în 

țările europene. În acest context, în perioada 1914-1916, s-au alocat fonduri 

pentru construcția unor posturi fixe de T.F.F., de mare putere, capabile să 

recepționeze buletinele de știri din principalele capitale europene și, totodată, să 

asigure o legătură stabilă cu acestea.  

Primul post fix T.F.F. a fost realizat de inginerul Emil Giurgea, cu piesele și 

materialele personale pe care le cumpărase din Franța. Postul a intrat în funcțiune 

la sfârșitul lunii august 1914 și era montat în Turnul lui Țepeș din Parcul Carol. 

Inițial, s-a pus în funcțiune partea de recepție pentru ascultarea buletinelor de știri 

ale agențiilor de presă internaționale, iar o lună mai târziu și partea de emisie. 

Începând cu luna septembrie 1914, s-au putut recepționa buletinele de știri și 

stabili legătura cu Atena, Roma, Brindisi, Taranto, Veneția, Paris, astfel încât, 

decidenții politici au avut posibilitatea de a cunoaște situația internațională, 

atitudinea părților beligerante și situația din teatrele de acțiuni militare, precum și 

alte informații cu caracter general destinate populației.  

Prin alocarea de fonduri s-a reușit construcția a încă trei posturi T.F.F. fixe, la 

Filaret (12 kW), Băneasa (40 kW) și Herăstrău (150 kW, la acest post s-au primit 

în august 1916 declarațiile de război ale Bulgariei și Turciei, transmise de la Sofia 

și Ankara), capabile să recepționeze buletinele de știri din principalele capitale 

europene și, totodată, să asigure o legătură stabilă cu acestea. Se prevedea ca 

stația de la Filaret să fie montată pe o platformă feroviară și să deservească 

M.C.G. 

Conform unei situații din decembrie 1915, pe lângă cele trei posturi de putere 

mare de la Filaret, Băneasa și Herăstrău, mai erau în funcțiune încă patru posturi 

de putere mijlocie, care deserveau Serviciul Maritim Român (S.M.R.) și F.Nvl., 

dislocate la Constanța (la război era prevăzut să fie redislocat la Medgidia), 

Cernavodă, Călărași (prevăzut a fi mutat la Galați) și Slobozia/Giurgiu (prevăzută 

să fie mutată la Frățești/Vlașca).  

Ulterior, au fost luate măsuri pentru construcția de noi stații fixe T.F.F., astfel 

încât la intrarea României în război, situația acestora era următoarea: stația 

Herăstrău, stația Băneasa, stația Craiova; stația Roman; stația Focșani; Postul 

T.F.F. tren nr. 1 (anterior la Filaret). Pe lângă acestea mai existau posturile de la 

Marină, amintite mai sus. 

Denumirile posturilor fixe și tren a variat, astfel încât la începutul lunii 

noiembrie 1916 erau funcționale următoarele posturi: Postul T.F.F. fix Herăstrău 

– Băneasa; Postul T.F.F. nr. 3 la Focșani; Postul T.F.F. nr. 4 la Roman și două 

posturi T.F.F. tren (nr.1 - la Periș, ulterior la Bârlad; nr.2 - la Băneasa). La data de 

08.04.1917, existau următoarele posturi fixe și tren: Postul T.F.F. fix Vaslui (fosta 
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stație Băneasa), Postul T.F.F. fix Botoșani (fosta stație Herăstrău), postul T.F.F. 

tren nr.1 și postul T.F.F. tren nr.2 (fostul post de la Roman). 

Ca urmare a retragerii administrației și armatei în Moldova, în toamna anului 

1916, s-a reușit, cu dificultăți, redislocarea posturilor fixe. Stația de la Băneasa a 

fost mutată la Vaslui, unde a rămas până la sfârșitul războiului și, deși era 

destinată a fi principalul post de legătură cu aliații, din cauza deselor defecțiuni 

tehnice, la scurt timp de la punerea în funcțiune în noua locație, sarcinile sale au 

fost preluate de Postul T.F.F. fix - Herăstrău, redislocat la Botoșani, deoarece era 

singurul oraș care dispunea de rețea de curent electric trifazic. Ulterior, după 

evacuarea orașului, a fost redislocată la Iași unde a rămas până la sfârșitul 

războiului. În decembrie 1918, postul a revenit, împreună cu guvernul, la 

București, în locația din Băneasa. 

Deși în perioada neutralității posturile fixe s-au aflat în structura D.G.P.T.T., 

legislația existentă prevedea trecerea, în caz de război, în subordinea armatei, 

situație care s-a și întâmplat în august 1916. Pe toată perioada războiului, printre 

alte activități, aceste posturi au desfășurat activități specifice de cercetare radio 

cum ar fi recepția buletinelor de știri internaționale, comunicatelor oficiale și 

emisiunilor radio ale unor posturi aliate și inamice, pe care le-au pus la dispoziția 

autorităților politice și militare.  

Despre activități de cercetare radio executate de armata română (apropiate ca 

mod de executare de ceea ce cunoaștem în prezent) putem vorbi începând cu 

declanșarea ostilităților la nord și vest de Carpați, în toamna anului 1916. După 

decretarea mobilizării (15.08.1916), la B.Spec. s-a înființat (25.08.1916) partea 

sedentară și au fost mobilizate, printre altele, șapte secții T.F.F. (Secția 1 T.F.F. la 

Armata de Nord/M.C.G; Secția nr. 2 T.F.F. la Armata a 3 a (A.3); Secția nr. 3 

T.F.F. la A.1; Secția nr. 4 T.F.F. la A.2; Secția nr. 5 T.F.F. la Armata de 

Dobrogea; Secția nr. 6 T.F.F. la Divizia 1 Cavalerie; Secția nr. 7 T.F.F. la Divizia 

2 Cavalerie), un post tip raniță la Turtucaia, trei posturi T.F.F. fixe (Postul T.F.F. 

fix Herăstrău-Băneasa; Postul T.F.F. fix Craiova; Postul T.F.F. fix Roman) și un 

post pe tren.  

De la începutul războiului și până la retragerea Armatei române în Moldova, 

subunitățile T.F.F. ale B.Spec. au fost dislocate pe lângă structurile cărora le erau 

destinate și au executat, preponderent, misiuni de interceptare a emisiunilor 

posturilor T.F.F. inamice, dar și de transmitere/recepție a mesajelor radio. 

Activități specifice de cercetare radio au fost executate de Secția 1 T.F.F., 

redislocată (24.08-12.1916) la Bacău, și pusă la dispoziția Armatei de Nord, 

Secția nr. 2 T.F.F., repartizată la A. 3 și dislocată (28.09.-20.11.1916) la București 

și Secția nr. 3 T.F.F., subordonată A.1 și dislocată (25.08-04.11.1916) la Craiova. 

La sfârșitul anului 1916, dislocarea posturilor și secțiilor T.F.F. s-a modificat, ca 

urmare a ocupării unei părți semnificative a teritoriului Banatului, Olteniei, 

Munteniei și Dobrogei.  

În luna septembrie 1916, Misiunea militară navală franceză a adus din Franța 

cinci radiogoniometre și, inițial, trei au fost instalate la Ghimpați, 
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Slobozia/Giurgiu și București. Ele au fost utilizate pentru identificarea raioanelor 

de dislocare ale posturilor T.F.F. inamice și determinarea direcțiilor de zbor 

(azimutelor) ale dirijabilelor Zepelin inamice, utilizate, în special, pe timp de 

noapte, pentru bombardarea capitalei. Inițial, această tehnică a fost operată de 

militari francezi, iar ulterior au fost pregătite și echipaje românești. Începând cu a 

doua parte a anului 1917, numărul posturilor de radiogoniometrie aflate în 

subordinea M.C.G. a fost de patru, iar ulterior de cinci. 

Pe parcursul desfășurării acțiunilor militare, în funcție de evoluția situației 

militare, posturile de radiogoniometrie au fost redislocate în diferite locații printre 

care Alexandria, Bârlad, Galați, Tecuci, Gabrovanu și Chilia Nouă. 

Un document inedit din care reies aspecte privind misiunile de cercetare radio 

este cel redactat de șeful Sv.T.F.F./M.C.G. care transmitea Biroului 2 Informații / 

M.C.G., prin adresa 586 / 06.11.1916, o situație cu posturile românești destinate 

să intercepteze emisiunilor inamice, precum și copii după dispozițiile și ordinele 

date către subordonați. În document se preciza că două posturi radio străine, care 

au fost comunicate anterior serviciului de goniometrie pentru a fi azimutate, au 

reapărut în traficul radio. 

Prin adresele nr. 571/04.11.1916, 578/06.11.1916, 579/06.11.1916 și 

580/06.11.1916, șeful Sv.T.F.F. solicita comandanților Postului tren T.F.F. nr. 1 

de la Bârlad (Lt. Diaconu), Postului tren T.F.F. nr. 2 de la Băneasa (Maistru 

Tudose Florea), Postului T.F.F. nr. 3 de la Focșani (Lt. Adrian Popescu), Secției 

T.F.F. nr. 2 București (trecută la Grupul Apărării Dunării, Slt. Luca), Postului 

T.F.F. nr. 4 Roman (Lt. Leonida), Secției T.F.F. nr. 4/A.2 (Lt. Comănescu) să se 

ocupe de interceptarea posturilor inamice, să transmită cât mai multe detalii 

privind apariția în trafic și conținutul comunicărilor acestora, precum și 

transmiterea zilnică a situației cu interceptările la Sv. T.F.F./M.C.G. Datele care 

prezentau interes erau: data interceptării, materialul brut interceptat, numărul de 

interceptări pentru fiecare post inamic, alte detalii din care se putea trage concluzii 

privind eșalonul deservit și rolul postului radio, precum și date privind 

identificarea unui post radio nou. Pentru descoperirea unui post nou, se solicita 

raportarea imediată. În ceea ce privește emisiunile T.F.F./radio inamice 

identificate, raportările menționau că acestea aparțineau unor comandamente ale 

FA germane, austro-ungare și bulgare.  

Prin adresa 756/09.11.1916, șeful Sv.T.F.F./M.C.G. transmitea Biroului 2 

Informații/M.C.G. o hartă cu posturile T.F.F. inamice din Transilvania și 

Bulgaria, o hartă cu posturile române care desfășurau misiuni de cercetare radio, 

precum și o analiză a apartenenței stațiilor T.F.F. inamice. Această situație nu 

diferea de cea anterioară în ceea ce privește posturile românești de interceptare și 

stațiile inamice descoperite. Pe harta cu posturile românești care executau 

interceptarea stațiilor inamice era marcat un post al A.2 dislocat la Câmpina 

(probabil fostul post fix de la Craiova).  
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Referitor la apartenența posturilor inamice se aprecia că, în general, acestea 

deserveau comandamente de divizii și existau date certe în ceea ce privește 

apartenența acestor mijloace la două divizii bulgare și a uneia germane. De 

asemenea, se aprecia ca probabilă apartenența a trei posturi radio la un eșalon de 

nivel armată din cadrul FA germane, identificată ca urmare a unei „scăpări” 

executată de serviciul T.F.F. al comandamentului Falkenhain. Alte trei posturi 

T.F.F. aparțineau, probabil, unui singur comandament. Se preciza că, la momentul 

respectiv, exista un trafic intensificat între comandamentul Falkenhain și unul 

dintre aceste posturi. Totodată, se aprecia că, pe parcursul a 8-10 zile, 
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Comandamentul Mackensen s-a deplasat de la Rasgrad la Târnovo, iar grupurile 

de posturi T.F.F. de la Rucăr și Bran aparțineau, probabil, aceluiași comandament 

de armată. 

După ocuparea Bucureștiului și retragerea administrației și FA române în 

Moldova, în condițiile venirii iernii, frontul s-a stabilizat. Ajutate și de Misiunea 

militară franceză, autoritățile militare române au trecut la reorganizarea armatei. 

În aceste condiții, Sub. T.F.F. au fost dislocate la Iași, unde era dislocată și partea 

sedentară a B.Spec. și s-a trecut la reorganizarea structurilor, până la 01.04.1917, 

cu excepția subunităților T.F.F. aflate pe front, în subordinea Armatei a 2 a.  

În urma reorganizării, subunitățile T.F.F. au fost organizate pe posturi și doar 

cele de la diviziile de cavalerie au rămas pe secții/pluton, astfel: posturile T.F.F. 

nr.11 și 12 la M.C.G.; posturile T.F.F. nr.3, 4, 5 și 6 la Armata 1; posturile T.F.F. 

nr. 7, 8, 9 și 10 la Armata 2; secția 1 T.F.F. la D.1 Cavalerie și secția 2 T.F.F. la 

D.2 Cavalerie.  

Postul T.F.F. fix Herăstrău, dislocat la Botoșani a luat denumirea de Postul 

T.F.F. fix nr.1, iar postul T.F.F. de la Roman, condus de Lt. Dimitrie Leonida, a 

devenit Postul T.F.F. tren nr.2 și a funcționat la Ghidigeni și apoi la Nichișeni. În 

aprilie 1917, Batalionul de vânători de munte a primit două posturi T.F.F. pe 

samare, sub comanda Slt. Dante Vernescu, care au fost instalate la Oglinzi, în 

apropiere de Târgu Neamț. 

În perioada de reorganizare a continuat activitate de interceptare radio, care a 

fost executată cu aproape toate posturile existente. Cercetarea radio a urmărit 

comunicatele oficiale ale posturilor fixe ale adversarilor dislocate la Sofia, 

Constantinopol și Konigsberg și ale aliaților, precum și emisiunile posturilor radio 

inamice care operau pe front. De asemenea, au fost executate și misiuni de bruiaj 

radio împotriva unor stații inamice de putere mai mică, a căror transmitere era 

îngreunată de intrarea în emisie a stațiilor radio românești.  

Postul T.F.F. nr. 4, după reorganizare a fost atașat Corpului 3 armată (C.3A.), 

pe care l-a urmat în localitățile Podul Iloaiei, Hanul Conachi și Barcea Nouă. În 

perioada 21.07-26.07.1917 a executat interceptarea telegramelor străine pe care le 

înainta la serviciul T.F.F. al A.1. După redislocarea la Tecuci, a executat 

interceptarea telegramelor inamice și, datorită măiestriei radiotelegrafiștilor, a 

„recunoscut posturi germane care își schimbă indicativul cu fiecare zi însă se 

cunoaște după manipulare și tonul particular al stațiunii”. 

După reorganizare, Postul T.F.F. nr. 5 a fost dislocat la Podul Iloaiei, iar 

ulterior subordonat C.6A., la Irești. În perioada 20.06-01.07.1917 a trecut în regim 

de interdicție radio, executând doar recepție și a avut ca misiune interceptarea 

comunicatelor posturilor Konigsberg, Constantinopol și Sofia. Ulterior, a fost 

redislocat în localitățile Ionășești și Tecuci, iar începând cu data de 01.08.1917, a 

fost resubordonat C.5A. la Pufești și, ulterior, la Domnești Târg (Putna). Postul 

T.F.F. nr. 6, pus la dispoziția A. I, a fost dislocat succesiv la Podul Iloaiei, Tecuci 

(pentru o scurtă perioadă la Călmățui după care a revenit la Tecuci) unde a rămas 

până în luna februarie 1918. În aceste locații a executat recepția comunicatelor 
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radio străine pe care le-a transmis la Biroul de informații al A. I, precum și 

interceptarea telegramelor inamicului care erau înaintate Sv. T.F.F. al M.C.G. 

Postul T.F.F. nr. 7 a rămas pe front până la începutul lunii mai, după care a fost 

dislocat la Varnița, pe valea Șușiței, unde, printre altele, a fost destinat pentru „a 

încurca semnalele inamice”. Ulterior, acesta a fost redislocat la Coțofenești și, 

ulterior, la Bacău. Având în vedere că puterea posturilor românești era destul de 

mare, de 1,5 kW, apropierea pe linia frontului de stații T.F.F. inamice de putere 

mai mică, le putea produce acestora disconfort și imposibilitatea de a-și transmite 

materialele prin trecerea în emisie a stației românești. Într-o situație similară s-a 

aflat și Postul T.F.F. tren nr.2, dislocat la Ghidigeni, condus de Cpt. Dimitrie 

Leonida a cărei activitate de asigurare a legăturilor a fost îngreunată (până la 

efectuarea unor modernizări a stației, prin mărirea puterii) de un post inamic mai 

puternic. 

Prin adresa Nr. 308/14.07.1917, șeful serviciului T.F.F. al A.2, Lt. 

Comănescu, transmitea Inspectoratului General al Geniului, o situație cu posturile 

radio inamice identificate pe lungimile de undă cuprinse între 500-1400 m, în 

perioada 01.05-15.06.1917. Din această situație rezultă următoarele: începând cu 

data de 01 ianuarie 1917, situația cu posturile T.F.F. inamice interceptate a 

început să fie ținută riguros; în lunile ianuarie, februarie și martie 1917, au fost 

identificate, din locul de dislocare de la Bacău, 135 de posturi radio ale 

inamicului; unele dintre indicativele radio identificate au fost active în perioada 

06-20.11.1916, în zona Florești, Prahova; apelurile au fost realizate, ca și în 

trecut, cu prepozițiile von, ot și uneori de; indicativele posturilor străine erau 

formate din grupuri de două sau trei litere; în noua locație de la Varnița, militarii 

români au interceptat 69 de posturi străine (41 active și 28 pasive). Din cele 41 

active, 15 au mai funcționat și în trecut.  

Pus inițial la dispoziția escadrilei de aviație Farman 2, la Răcăciuni, Postul 

T.F.F. nr. 8 a fost subordonat C.2A., la Coțofenești, la data de 29.04.1917. 

Ulterior, s-a deplasat pe Valea Șușiței, după care revine la Coțofenești unde, în 

perioada iulie-septembrie 1917 a executat, printre altele, recepția posturilor radio 

străine și interceptarea telegramelor inamice.  

Instalat la Onești și pus la dispoziția C.4A., Postul T.F.F. nr. 9 a executat 

interceptarea telegramelor străine. Ca urmare a unor modificări executate la stație, 

în perioada mai-august 1917, a recepționat comunicatele posturilor radio de la 

Paris, Constantinopol, Sofia, Konigsberg și Coltano. Ulterior, pentru o perioadă 

scurtă de timp, s-a interzis recepția telegramelor străine, după care s-a revenit la 

această activitate, interceptând aproximativ 50 de telegrame pe săptămână. 

Postul T.F.F. nr. 10, aflat în subordinea C.1A., a fost dislocat succesiv la 

Onești (08.01-15.04.1917), Mănăstirea Cașin (16.04-04.05.1916), Onești, Bârlad, 

Păunești, locații de unde a executat, printre altele, misiuni de interceptare radio. 

Activitatea de cercetare radio a fost continuată până la începutul anului 1918. 

Secția 1 T.F.F., atașată D.1 Cavalerie a plecat din Iași în luna iulie 1917 și s-a 

instalat la Docăneasa unde a executat și recepția emisiunile posturilor de radio 
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străine. Ulterior, s-a deplasat cu divizia în localitățile Brăila, Podu Turcului, 

Fălciu și Barcea Veche unde a staționat în perioada 04.12.1917-12.01.1918. 

Secția 2 T.F.F., subordonată D.2 Cavalerie, dislocată la Hudeștii Mari, în 

perioada mai-iulie 1917, a executat recepția comunicatelor posturilor radio 

străine. Ulterior, a fost redislocată în apropiere de Bârlad, iar în perioada 09.08-

17.11.1917 a fost staționată la Barcea Veche unde a continuat recepția emisiunilor 

posturilor străine și interceptarea telegramelor inamice. În perioada 19.11.1917-

07.01.1918, secția a executat misiuni de cercetare radio în localitatea Berești. 

În luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz din vara anului 1917, posturile 

T.F.F. ale A.2 și A.1 au desfășurat activități intensificate de interceptare și 

monitorizare a traficului radio inamic. Astfel, în bătălia de la Mărăști, postul 

T.F.F. nr. 7, instalat la punctul de comandă al A.2, a executat misiuni de 

interceptare a telegramelor transmise de inamic. În bătălia de la Mărășești, postul 

T.F.F. nr. 4 dislocat la Barcea Nouă și, ulterior la Tecuci, a executat zilnic misiuni 

de interceptare a traficul radio inamic. Postul T.F.F. nr. 5, dislocat la Ionășești și 

ulterior la Pufești, la dispoziția C.5A., a desfășurat misiuni similare. 

Posturile de radiogoniometrie puse la dispoziția M.C.G. de Misiunea militară 

franceză au asigurat informații privind dislocarea mijloacelor radio inamice. În 

luna iulie 1917, numărul posturilor de goniometrare prezentat în documentele de 

arhivă era de patru. La sfârșitul aceluiași an, numărul lor ajunsese la cinci și erau 

deservite de militari români.  

În condițiile semnării armistițiului cu Puterile Centrale (în luna noiembrie 

1917) și apoi a Păcii de la Buftea-București (în primăvara anului 1918), armata 

română a fost demobilizată și i s-au impus condiții dure de către ocupantul 

german. În această situație, au fost elaborate Instrucțiunile asupra demobilizării 

armatei nr. 2620/01.05.1918 (în baza Înaltului Decret nr.443/28.02.1918) conform 

cărora posturile T.F.F. și de radiogoniometrie au revenit la Batalionul de 

Specialități unde au desfășurat doar activități de instrucție.  

În baza Înaltului Decret nr. 2338/05.09.1918, toate stațiile T.F.F. capabile să 

transmită și recepționeze corespondență radiotelegrafică de la posturile străine au 

fost trecute sub conducerea D.G.P.T.T. Aceste stații erau deservite de personal 

civil. Pentru astfel de activități erau stabilite doar posturile de la Iași și Vaslui care 

transmiteau materialul la Serviciul de supraveghere a știrilor. Decretul mai 

prevedea că toate stațiile T.F.F. ale B.Spec. erau utilizate doar pentru instrucție. 

La sfârșitul anului 1918, la dispoziția M.C.G. erau organizate patru posturi de 

goniometrie, dislocate la Iași, Chișinău, Tecuci și Bolgrad, instalate și deservite de 

militarii B.Spec. Astfel, la data de 03.10.1918, Secția a VI-a/M.St.M. comunica 

B.Spec. că, în baza rezoluției Ministerului de Război, pe referatul nr. 2879 al 

secției, s-a aprobat înființarea celor patru posturi goniometrice, începând cu data 

de 05.10.1918. 

Misiunea acestora era de a asigura instruirea ofițerilor și trupei, pentru 

identificarea și monitorizarea posturilor clandestine din interiorul țării, precum și 

pentru identificarea activităților posturilor T.F.F. străine. Postul gonio de la Iași 
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funcționa în organica B.Spec., Postul gonio de la Chișinău funcționa în 

subordinea postului T.F.F. de la C.5A. cu personalul și sub conducerea ofițerului 

de la acel post, Postul gonio de la Bolgrad funcționa pe lângă postul T.F.F. de la 

D.10 I., iar Postul gonio de la Tecuci era deservit de militarii B.Spec.  

 

Concluzii 

Apariția cercetării radio în armata română este legată de descoperirile din 

domeniul fizicii și electronicii care au făcut posibile realizarea comunicațiilor în 

eter, de apariția și intrarea în înzestrare a tehnicii de telegrafie fără fir/radio de 

transmitere și recepție a semnelor alfabetului Morse și de înființarea de noi 

structuri care să le deservească. 

Deși primele achiziții de mijloace de telegrafie fără fir au fost realizate de 

Serviciul Maritim Român, în anul 1903, și ulterior pentru nevoile F.Navale, 

despre activități de cercetare radio se poate vorbi abia peste 10 ani, după ce stații 

T.F.F. noi au intrat în înzestrarea F.Terestre. 

Cum primele misiuni specifice cercetării radio au fost executate în campania 

din anul 1913, în timpul celui de al Doilea Război Balcanic, se poate aprecia că, 

odată cu înființarea Batalionului de Specialități, a luat naștere și cercetarea radio 

în armata română. 

Aceasta nu s-a constituit ca o specialitate militară de la început și nu a avut 

structuri special destinate pentru executarea unor astfel de misiuni specifice. Ea s-

a dezvoltat în cadrul structurilor care dețineau mijloace de telegrafie fără fir care 

au fost utilizate pentru transmiterea și recepția mesajelor, dar și pentru 

interceptarea emisiunilor radio. Astfel, în această perioadă, din punct de vedere al 

cercetării radio, au fost executate activități de căutare, interceptare și 

ascultare/monitorizare radio. 

Un moment important pentru dezvoltarea cercetării radio în armata română l-

a constituit aducerea, în anul 1916, în România de către Misiunea Militară 

Franceză, a cinci radiogoniometre, fapt ce a permis determinarea raioanelor de 

dislocare a posturilor T.F.F. inamice și a dislocării/redislocării forțelor 

adversarului, precum și azimutul de deplasare al dirijabilelor acestora. 

Pe parcursul perioadei neutralității, autoritățile militare române au fost 

preocupate de modernizarea tehnicii T.F.F., de cunoașterea situației politico-

militare regionale și internaționale prin monitorizarea emisiunilor radio ale 

posibililor adversari sau aliați, fiind receptive la propunerile militarilor și civililor 

cu preocupări în domeniul comunicațiilor T.F.F., de îmbunătățire a recepției 

acestor mijloace. 

Au existat situații când stațiile au fost utilizate (prin trecerea pe emisie) 

pentru bruierea stațiilor inamice de putere mai mică. 

Posturile T.F.F. fixe realizate în perioada 1914-1916, deși aveau ca misiune 

specifică asigurarea legăturilor cu străinătatea, iar ulterior cu aliații, au fost 

utilizate și pentru ascultarea buletinelor de știri și comunicatelor din principalele 
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capitale europene care erau transmise decidenților politici și militari pentru luarea 

deciziilor. 
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IMPACTUL SECURITAR AL 

MILITARIZĂRII SPAŢIULUI COSMIC  
 

Conf. univ. dr. Alba Iulia Catrinel Popescu 

 

 

Motto: „O nouă cursă spațială a început [...]. Această 

cursă nu este despre prestigiu politic sau putere militară. 

Această nouă cursă implică întreaga specie umană într-

un concurs împotriva timpului.” 

Ben Bova (1932-2020), scriitor american de science-

fiction 

 

Competiţia pentru cucerirea militară a spaţiului cosmic a dominat agenda 

publică în perioada Războiului Rece, fiind expresia în plan spaţial a competiţiei 

geopolitice dintre Occidentul capitalist şi Răsăritul comunist. Având ca punct de 

pornire cercetările pentru dezvoltarea armamentului strategic, marile puteri ale 

perioadei postbelice au lansat programe spaţiale cu caracter militar, transformând 

spaţiul cosmic într-un teatru de operaţii cât se poate de real. Teatru momentan 

degrevat, prin Tratatul privind spaţiul cosmic, de armele de distrugere în masă. Cu 

toate acestea, nereglementarea acţiunilor militare în spaţiul cosmic şi, mai ales, 

problemele legate de definirea limitei dintre spaţiul cosmic şi spaţiul atmosferic, 

pot oricând deveni explozive. Acest studiu îşi propune să prezinte principalele 

puteri spaţiale, programele militare spaţiale pe care le derulează şi potenţialul 

impact securitar al militarizării spaţiului cosmic. 

În cei 65 de ani de la lansarea satelitului Sputnik 1, primul satelit artificial al 

Pământului, omenirea a transformat spaţiul cosmic într-un teatru de operaţii 

militare, în care acţionează forţe spaţiale, în care se desfăşoară exerciţii militare şi 

în care avansul tehnologic este mai vizibil ca oriunde. Cât de extinsă este 

militarizarea spaţiului cosmic? Care sunt principalele puteri militare spaţiale şi ce 

programe militare au dezvoltat? Şi, mai ales, care ar putea fi impactul securitar al 

militarizării spaţiului cosmic? 

 

„Războiul stelelor” 

În octombrie 1949, președintele american Harry S. Truman (1884-1972) a 

înființat Joint Long Range Proving Grounds la Cape Canaveral, Florida, un 

poligon destinat testării rachetelor balistice intermediare şi intercontinentale. Doi 

ani mai târziu, în 1951, Forțele Aeriene au transformat Banana River Naval Air 

Station, din imediata sa vecinătate, în cartier general al Centrului Forțelor Aeriene 

de testare a rachetelor (Air Force Missile Test Center). În 1964, cele două 

facilități au fost redenumite Poligonul estic de testare al Forțelor Aeriene (Air 

Force Eastern Test Range), care în 1977 a devenit Detașamentul 1, Centrul de 
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testare spațială și rachete (Detachment 1, Space and Missile Test Center) și în 

1979 a fost redenumit Centrul estic spațial și rachete (Eastern Space and Missile 

Center). 

Pe la mijlocul anilor 1950, tehnologia rachetelor din Statele Unite a atins 

stadiul în care se puteau lansa sateliți ai Pământului. Oportunitatea a apărut în 

iulie 1955, când președintele Dwight D. Eisenhower (1890-1969) a anunțat că 

Statele Unite vor pune un satelit pe orbită ca parte a contribuției americane la 

Anul Geofizic Internațional 1957-58 (The Internaţional Geophysical Year -IGY). 

La 1 februarie 1958 a fost lansat cu succes satelitul american Explorer 1, la trei 

luni după ce, în 4 octombrie 1957, sovieticii plasaseră primul satelit artificial pe 

orbită joasă a Pământului, Sputnik-1.  

Succesul plasării sateliţilor artificiali pe orbita Pământului a condus la 

crearea, în 29 iulie 1958, a Administrației Naționale pentru Aeronautică și Spațiu 

(National Aeronautics and Space Administration - NASA), prin Actul Spațial 

adoptat de Congresul Statelor Unite şi, mai apoi, în data de 13 decembrie 1958, la 

înfiinţarea Oficiului Națiunilor Unite pentru Afaceri Spațiale (United Nations 

Office for Outer Space Affairs - UNOOSA), primul organism internaţional dedicat 

cooperării internaţionale paşnice în spaţiul cosmic. 

NASA a preluat laboratoarele Comitetului Național Consultativ pentru 

Aeronautică (National Advisory Committee for Aeronautics), inclusiv stația 

Wallops din Virginia și patru centre de cercetare: Langley Memorial Aeronautical 

Laboratory (rebotezat Langley Research Center), Hampton, Virginia; Lewis 

Flight Propulsion Laboratory (rebotezat Lewis Research Center), Cleveland, 

Ohio; Laboratorul aeronautic Ames (redenumit Centrul de Cercetare Ames), 

Moffett Field, California; și Stația de zbor de mare viteză (denumită Centrul de 

Cercetare a Zborului și mai târziu, Dryden Flight Research Facility), Edwards, 

California. Ulterior, în 1959 a fost înfiinţat Centrul Spațial Beltsville (renumit 

Goddard Space Flight Center) de la Greenbelt, Maryland, iar grupul de operaţiuni 

Vanguard din Cap Canaveral, redenumit the Goddard Space Flight Center’s Field 

Projects Branch - Sucursala de proiecte pe teren a Centrului de Zboruri Spațiale 

Goddard a devenit oficial prima echipă de lansare a NASA, responsabilă pentru 

lansarea majorității programelor de sateliți de pionierat, inclusiv sonde lunare și 

planetare și primii sateliți meteorologici și de comunicații din lume. 

În decembrie 1959, a fost înființat George C. Marshall Space Flight Center 

(Centrul de zboruri spațiale George C. Marshall) din Huntsville, Alabama, cu 

misiunea de a lansa vehicule spațiale grele, având în subordine Marshall’s Launch 

Operations Directorate - Direcția de Operațiuni de Lansare din Cape Canaveral, 

organizație care avea să formeze John F. Kennedy Space Center - Centrul Spațial 

John F. Kennedy aproximativ 3 ani și jumătate mai târziu. În decembrie 1964, 

elementele de lansare ale Centrului de nave spațiale cu echipaj uman din Houston 

(acum Centrul Spațial Johnson) au fost transferate Centrului Spațial Kennedy. În 

mai 1961, astronautul Alan Shepard (1923-1998) a devenit primul american care a 

efectuat un zbor suborbital şi, tot atunci, președintele John F. Kennedy (1917-
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1963) a anunțat demararea programului spaţial Apollo, prin care Statele Unite 

urmau să transporte oameni pe Lună și înapoi. În perioada 24-25 decembrie 1968 

misiunea cu echipaj Apollo 8 a efectuat primul zbor pe orbită lunară, iar în 20 

iulie 1969, misiunea Apollo 11 a realizat prima aterizare pe Lună, deschizând o 

nouă etapă în istoria umanităţii. 

Pe de altă parte, la sfârşitul anilor 1950, în timpul administraţiei preşedintelui 

Dwight D. Eisenhower, în cercurile ştiinţifice americane s-a iniţiat Proiectul de 

interceptare a rachetelor balistice (Ballistic Missile Boost Intercepts Project - 

BAMBI). Acesta urma să desfășoare pe orbita terestră sateliți meniţi să transporte 

rachete interceptoare capabile să atace rachetele balistice inter-continentale 

(ICBM) sovietice la scurt timp după lansarea acestora. Proiectul a fost abandonat 

ca urmare a costurilor enorme pe care le presupunea. 

Peste un deceniu, însă, proiectul a fost revitalizat sub numele de High 

Frontier. De data aceasta, el a vizat crearea unui scut antirachetă compus din arme 

terestre și spațiale dispuse pe mai multe straturi, care ar fi putut urmări, intercepta 

și distruge rachetele balistice inamice. Aspectele amintite au fost incluse în 

raportul intitulat Frontiera înaltă: o nouă strategie națională (High Frontier: A 

New National Strategy), publicat în 1982 de către gl.lt. Daniel O. Graham, fost şef 

al Agenției de Informații pentru Apărare a SUA. Precum se afirmă pe site-ul 

acestui proiect, „fundamentul conceptului High Frontier a fost abandonarea 

strategiei sinucigașe și imorale a Distrugerii reciproce asigurate (Mutual Assured 

Destruction - MAD), în favoarea conceptului de Supravieţuire garantată (Assured 

Survival), prin crearea unei apărări eficiente împotriva rachetelor balistice”.  

Pe de altă parte, în 1972, cele două puteri hegemonice ale Războiului Rece au 

semnat Tratatul anti-rachete balistice (Tratatul ABM sau ABMT), rămas în 

vigoare în perioada 1972-2002. În conformitate cu termenii tratatului, fiecare 

parte a fost limitată la două complexe ABM, alcătuite din câte 100 de rachete anti-

balistice. Acesta a fost urmat de semnarea, în 1972 şi 1979, a documentelor 

Tratative privind limitarea armelor strategice (SALT) I şi II şi, mai apoi, în 1991, 

a Tratatului de reducere a numărului armelor strategice START 1. Toate aceste 

documente prevăd interdicţii privind plasarea pe orbita Pământului a armelor 

nucleare sau a oricărui alt tip de arme de distrugere în masă, inclusiv rachete 

orbitale fracționate. 

Oarecum în aceeaşi perioadă, la sfârșitul anilor 1970, un alt grup de 

cercetători, condus de fizicianul Edward Teller (1908-2003), „părintele bombei cu 

hidrogen”, a propus Proiectul Excalibur, care presupunea dezvoltarea unui laser 

de mare putere, Space Based Laser (SBL), care ar fi putut doborî zeci de rachete 

cu o singură lovitură. 

Informat despre noile proiecte de apărare, în 23 martie 1983, preşedintele 

american Ronald Reagan (1911-2004) a anunţat lansarea programului militar 

intitulat Inițiativa de Apărare Strategică (Strategic Defense Iniţiative - SDI), 

menit să asigure apărarea teritoriului SUA printr-un scut împotriva armelor 

nucleare strategice balistice (rachete balistice intercontinentale și rachete balistice 
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lansate de pe submarin). Sistemul de apărare antirachetă, care prevedea instalarea 

în spațiul cosmic de sateliți purtători de baterii de lansatoare dotate cu radare și 

lasere, a fost supranumit Programul Războiul Stelelor (Star Wars Program). În 

anul 1984, a fost înființată Organizația Inițiativei de Apărare Strategică (SDIO), 

având misiunea de a coordona programul de cercetare, iar în 1985 a fost creat 

Comandamentul Spațial al Statelor Unite (USSPACECOM) din cadrul Forțele 

Armate ale Statelor Unite.  

Între timp multe dintre direcţiile de cercetare vizate de program au eşuat. 

Proiectul Excalibur s-a dovedit a fi neviabil, fiind limitat apărării anti-satelit și 

nici Strategic Defense System (SDS) nu s-a bucurat de prea mare încredere. La 

sfârşitul anilor 1980, cercetătorii de la Lawrence Livermore National Laboratory 

au introdus conceptul Brilliant Pebbles (Pietricele strălucitoare), un roi de 

senzorii spaţiali, care a devenit modelul de bază pentru SDS, Faza 1. 

Anul 1991 a adus o schimbare radicală de paradigmă. Dezmembrarea URSS 

a făcut inutil conceptul Brilliant Pebbles, gândit pentru a contracara atacuri 

nucleare de mare amploare. Acesta a fost înlocuit cu Protecţia globală împotriva 

loviturilor limitate (Global Protection Against Limited Strikes - GPALS), un 

sistem combinat de rachete mobile terestre, o constelație de sateliți dispuși pe 

orbita joasă a Pământului denumit Brilliant Eyes (Ochi strălucitori) şi sistemul 

Pebbles. Ulterior, sistemul satelitar Brilliant Eyes a fost redenumit Sistem de 

urmărire spațială și de rachete (Space and Missile Tracking System - SMTS) iar 

la sfârșitul anilor 1990 a devenit componenta pe orbita terestră joasă – Sistemul 

spaţial pe bază de radiaţii infraroşii al Forţelor Aeriene Americane (Air Force's 

Space Based Infrared System - SBIRS).  

Pe fondul relaxării Est-Vest, în 1993, administraţia Bill Clinton a închis 

SDIO şi a înfiinţat Organizația de apărare împotriva rachetelor balistice (The 

Ballistic Missile Defense Organization - BMDO), redenumită de administraţia 

George W. Bush Missile Defense Agency - Agenția de Apărare Antirachetă. De 

asemenea, în 20 noiembrie 1998, a fost lansată pe orbită Staţia Spaţială 

Internaţională (The International Space Station), cel mai mare obiect spaţial, 

rezultat al colaborării a cinci mari agenții spațiale din SUA, Federaţia Rusă, 

Japonia, Canada și Europa. De asemenea, în 2017, NASA a lansat Programul 

Artemis, un program internațional care, până în 2025, ar urma să reia transportul 

oamenilor pe Lună, la polul sud lunar, şi mai apoi pe planeta Marte.  

În anii care au urmat, programul Star Wars / High Frontier, intens criticat de 

unii, puternic sprijinit de alţii, chiar dacă nu a mai fost menţionat în documentele 

oficiale americane, şi-a continuat într-o formă sau alta dezvoltarea, fără a fi, însă, 

complet materializat. Sistemele antirachetă terestre, cum ar fi Patriot și THAAD, 

interceptoarele ICBM de la sol din Alaska și California, Iron Dome, sistemul 

Aegis, sistemul de navigaţie prin satelit Global Positioning System (GPS) sunt 

rezultate ale acestui program.  

În 2018, preşedintele american Donald Trump a anunţat înfiinţarea Forțelor 

Spațiale ale SUA (US Space Force - USSF) și a Comandamentului USSF , 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL VII/nUMĂRUL 13 • APRILIE 2022 

ADMRR „aL.I. CUZa”  59 

 

afirmând public că „spațiul este cel mai nou domeniu de război din lume”. În 

2019, oficiali ai Pentagonului au solicitat finanțare pentru cercetarea laserelor 

spațiale, a fasciculelor de particule și a altor noi forme de apărare antirachetă, 

astfel încât, în 2023 să poată testa în spaţiu primele astfel de sisteme de armament. 

Iar, la 1 decembrie 2021 a avut loc prima reuniune a Consiliul Național Spațial 

(National Space Council - NSC). Mesajul transmis la această reuniune de către 

vicepreședintele Kamala Harris a fost clar, programul spaţial american nu doar că 

nu s-a întrerupt, ci a intrat în etapa următoare, a politicii de stat şi a marii strategii. 

 

Programul spaţial militar rusesc 

Spre deosebire de americani, care au dezvoltat programul spațial ca rezultat al 

colaborării dintre Armata Americană şi instituții civile precum NASA, rușii au 

destinat acest domeniu exclusiv factorului militar. Între anii 1947-1956 a fost 

construit poligonul pentru lansarea rachetelor balistice și meteorologice de la 

Kapustin Yar, din regiunea Astrakhan. În 12 februarie 1955, Comitetul Central al 

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Consiliul de Miniștri al Uniunii 

Sovietice au emis un ordin executiv comun, cu numele de cod Instalația Tayga, 

pentru stabilirea domeniului de cercetare științifică a spațiului cosmic.  

În 2 iunie 1955, a fost înființat poligonul militar spațial de lângă oraşul 

Tyuratam, din regiunea Kyzylorda din Republica Socialistă Sovietică Kazahă, 

actuala Republică Kazahstan. Subordonat Forțelor Strategice de Rachete 

sovietice, poligonul cu suprafaţa de 6.700 de km
2
, primul și cel mai mare 

cosmodrom din lume, mai este cunoscut şi sub numele de Baikonur. În 1957, a 

fost construit cosmodromul Plesetsk din regiunea Arkhangelsk, destinat lansării 

de nave spațiale mai mici (cum ar fi sateliții meteorologici), precum și pentru 

testarea complexelor de rachete.  

În 4 octombrie 1957, Uniunea Sovietică a lansat cu succes satelitul Sputnik 1, 

primul satelit artificial pe o orbită eliptică joasă a Pământului. În 1959, sovieticii 

au lansat programul spațial Luna, care a urmărit producția şi amplasarea de sateliți 

şi roboți lunari cu scop științific. În 2 ianuarie 1959, a fost lansat Luna 1, primul 

obiect creat de om care a ajuns pe orbita heliocentrică. Pe 12 septembrie 1959, 

Luna 2 a ajuns pe Lună și ulterior Luna 3 care a făcut primele fotografii cu partea 

întunecată a Lunii.  

Mai apoi, în august 1960, sovieticii au recuperat o navă spațială care 

transportase animale pe orbita Pământului iar, în februarie 1961, au lansat o sondă 

spațială care a efectuat măsurători ale atmosferei planetei Venus, pentru ca în 12 

aprilie 1961, cosmonautul rus Iuri Gagarin (1934-1968) să devină prima persoană 

care a călătorit în spațiu. În anii 1960, sovieticii au lansat alte două programe 

spaţiale cu echipaj uman la bord ce aveau ca obiective: misiuni de zbor lunar cu 

echipaj Soyuz 7K-L1 (Zond) lansate cu racheta Proton-K și misiuni de aselenizare 

cu echipaj folosind nave spațiale Soyuz 7K-LOK și LK lansate cu racheta N1 

(ambele fără succes). Iar, în 19 aprilie 1971, sovieticii au lansat Salyut 1 (DOS-1), 

prima stație spațială din lume lansată pe orbita joasă a Pământului. În cadrul 
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programului au mai fost lansate alte șapte stații. Modulul final al programului, 

Zvezda (DOS-8), a devenit nucleul segmentului rus al Stației Spațiale 

Internaționale și a rămas pe orbită. În 1986, sovieticii au lansat modulul central al 

stației orbitale Mir, care a funcționat pe orbita joasă a Pământului până în 2001. 

Mir a fost prima stație spațială modulară cu masă mai mare ca orice navă spațială 

anterioară.  

În 13 iulie 1962, sovieticii au realizat prima lansare a unei ICBM de tip R-

16U dintr-un puț subteran. Aceleaşi ICBM-uri care au făcut obiectul Crizei 

rachetelor din Cuba din toamna aceluiaşi an, 1962. Şi, tot în anii ’60 au demarat 

primele cercetări în domeniul armelor laser şi al Sistemului de bombardament 

orbital fracționat (R-36ORB), interzis în 1979, prin Acordul SALT II. În 1962, 

sovieticii au demarat construcția sistemului de rachete anti-balistice A-35, dotat 

cu rachete interceptoare exo-atmosferice A-350, cu încărcătură de luptă 

termonucleară, sistem vizat, în 1972, de Tratatul ABM. La sfârșitul anilor 1970, 

sovieticii au creat un sistem de laser spațial de mare putere, care a fost conjugat cu 

platforma de rachete anti-satelit Kaskad plasată pe orbită şi au amplasat tunuri R-

23M Kartech pe stația spațială Salyut 3, ca parte a proiectului spaţial Almaz - 

Diamantul. În anii 1980, au derulat proiectul sistemului de arme orbitale Polyus - 

Skif, conceput pentru a asigura apărarea împotriva armelor anti-satelit. Iar în 

1982, în cadrul Ministerului Apărării au fost înființate Forțele Spațiale Sovietice, 

de sine-stătătoare.  

Degringolada anilor ’90, subsecventă dezmembrării Imperiului Sovietic, a 

adus declinul temporar al programelor spațiale rusești. În 10 august 1992 au fost 

create Forțele Spațiale Ruse, odată cu constituirea Forțelor Armate ale Federației 

Ruse. După câteva reconfigurări, la 1 august 2015 au fost înființate Forțele Aero-

Spațiale ale Federaţiei Ruse, cu statut independent, având în subordine 

cosmodroamele de la Baikonur, Plesetsk, Yasni (din zona Orenburg, Urali), 

Svobodny (închis în prezent), poligonul de la Kapustin Yar, Centrul de pregătire 

pentru cosmonauți „Yuri Gagarin” din regiunea Moscova, etc. 

În 25 februarie 1992 a fost înfiinţată Agenția Spațială Rusă, transformată în 

2004 în Agenția Spațială Federală (Roscosmos) care, din 2015, a devenit 

Corporaţia de Stat Roscosmos prin fuziunea cu Corporaţia Unită pentru Rachete 

şi Spaţiu. Roscosmos are sediul la Moscova, dar Centrul său principal de Control 

al Misiunii este localizat în orașul Korolyov. Acesta colaborează strâns cu 

comandamentul Forțelor Aero-Spațiale ale Federaţiei Ruse, inclusiv în privinţa 

controlului asupra cosmodroamelor Baikonur, Plesetsk şi al Centrului „Yuri 

Gagarin”. În prezent dezvoltă programe spaţiale de cercetare ştiinţifică care 

vizează Luna, Marte şi Venus. 

Începând cu 2003, Rusia este parte a proiectului „Soyuz”, realizat în 

colaborare cu Agenţia Spaţială Europeană. Navele spațiale sunt lansate la centrul 

spațial francez Kourou/Sinnamary din Guyana Franceză. Prima lansare a 

vehiculului de lansare „Soyuz-ST-B” a fost efectuată în 2011, când doi dintre 

sateliții „Galileo” ai Europei au fost puși pe orbită. Între timp, au avut loc 20 de 
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lansări, rezultând aproximativ 60 de sateliți pe orbită”. Mai trebuie amintit şi 

proiectul „Morskoy Start” – singurul cosmodrom plutitor din lume, realizat în anii 

1990 de compania „Sea Launch”, cu sediul în Califonia, având acţionariat de stat, 

împărţit între Federaţia Rusă, Ucraina, SUA, Norvegia. În prezent compania 

aparţine grupului rusesc S7 (care operează și una dintre principalele companii 

aeriene ale țării). Prima lansare a avut loc în 1999 de pe o platformă mobilă din 

Pacific, lângă Ecuator. Au fost folosite vehiculul de lansare „Zenit-3SL” și o fostă 

platformă petrolieră maritimă. Au fost efectuate cu succes în total 30 de lansări de 

nave spațiale. 

În martie 2021, Roscosmos a semnat un memorandum de cooperare cu 

Administrația Spațială Națională din China pentru construcția unei baze 

permanente pe Lună. Stația Internațională de Cercetare Lunară (ILRS) este 

descrisă ca o viitoare bază de experimente științifice cuprinzătoare, care va fi 

construită pe partea nevăzută a Lunii şi va desfășura activități de cercetare 

științifică multidisciplinară, inclusiv explorarea, utilizarea și observarea Lunii, 

verificări tehnice și de funcționare autonomă pe termen lung. În aprilie 2021, 

Roscosmos a anunțat că după anul 2024 va părăsi programul stației spațiale 

internaționale ISS, urmând ca, începând cu 2025, să-şi construiască Stația de 

service orbitală rusă.  

 

Programul spaţial militar chinez 

Programul spaţial chinez a început cu dezvoltarea sistemelor de rachete 

balistice, care au devenit ulterior punctul de plecare pentru lansatoare. La mijlocul 

anilor 1950, industria chineză a rachetelor balistice s-a dezvoltat cu ajutorul 

inginerilor sovietici, cele două state împărtășind aceeaşi ideologie marxistă. Mai 

mult, cei doi parteneri ai blocului estic, considerau că nou declanşata cursă 

spaţială între cele două sisteme, occidental şi sovietic, reprezintă ocazia perfectă 

pentru a demonstra lumii întregi superioritatea comunismului faţă de capitalism.  

În anul 1956, conducerea Partidului Comunist Chinez (PCC) a adoptat Planul 

de dezvoltare a științei și tehnologiei „Două arme și un satelit”, stabilit pentru 

perioada 1956 - 1967. În acest context, în cadrul lucrărilor Congresului Național 

al PCC din 17 mai 1958, liderul comunist Mao Zedong (1893-1976) a anunţat că 

Academia Chineză de Științe a demarat Proiectul de cercetare 581, având 

obiectivul de a plasa un satelit pe orbită până în anul 1959, pentru a sărbători cea 

de-a 10-a aniversare de la înființarea Republicii Populare Chineze (RPC).  

Proiectul nu s-a bucurat de succes dar, a fost urmat de alte două programe 

spațiale satelitare: Dong Fang Hong şi Fanhui Shi Weixing. În iunie 1965, 

Comitetul Central al Partidului Comunist din China a luat decizia de a continua 

dezvoltarea unui vehicul de lansare, respectiv racheta Long March 1. În 24 aprilie 

1970 China a lansat cu succes primul sau satelit, Dong Fang Hong I (Mao-1), cel 

mai greu satelit pus pe orbita joasă a Pământului de către o națiune. Tot în cadrul 

programul a fost demarată construcţia Centrului de lansare a sateliţilor din 
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Jiuquan (JSLC), primul dintre cele patru porturi spațiale ale Chinei, situat în 

deșertul Gobi din Mongolia Interioară, şi a orașului aerospațial Dongfeng.  

Totodată, în 1966, autorităţile de la Beijing au iniţiat Programul satelitar 

Fanhui Shi Weixing, prin care, până în 2006, au fost construiţi 25 de sateliţi de 

recunoaştere recuperabili, utilizați pentru misiuni militare și civile. Primul satelit a 

fost lansat în 26 noiembrie 1975 şi a revenit pe Pământ, în siguranţă, în 29 

noiembrie 1975, China devenind cea de-a treia țară care a recuperat un satelit 

după misiune, după SUA şi URSS. Au existat patru modele de sateliți Fanhui Shi 

Weixing (FSW), toate lansate pe orbită de rachete Long March. 

De asemenea, în 14 iulie 1967, conducerea de partid a anunţat iniţierea 

programului spațial cu echipaj uman la bord al Chinei. Având numele de cod 

„Misiunea 714”, proiectul a urmărit construirea navei spațiale Shuguang-1 şi 

selecţia primilor astronauţi. La 1 aprilie 1968 a fost înfiinţat Institutul de Medicină 

Spațială din China şi tot în 1968 au demarat lucrările de construcţie a centrului 

spațial numit Baza 27, în regiunea muntoasă Xichang din provincia Sichuan.  

Prima navă spațială din clasa Yuanwang pentru urmărirea rachetelor balistice 

intercontinentale și a sateliților a fost pusă în funcțiune în 1979 (fiind urmată de 

încă cinci modele) iar, primul test cu gamă completă de ICBM DF-5 a fost 

efectuat la 18 mai 1980. În 1986, liderii chinezi au aprobat Programul național de 

cercetare și dezvoltare de înaltă tehnologie, numit și Programul 863, care a fost 

implementat pe parcursul a trei planuri cincinale succesive. Programul s-a 

concentrat inițial pe dezvoltarea a șapte domenii strategice prioritare: tehnologia 

laser, spațiu, biotehnologie, tehnologia informației, tehnologia de automatizare și 

fabricație, energie și materiale avansate. În prezent, China și-a extins aceste zone 

ca dimensiune, sferă și importanță, către produse și procese tehnologice de ultimă 

oră. În urma acestui program au rezultat familia de procesoare de computere 

Loongson, supercalculatoarele Tianhe și navele spațiale Shenzhou. 

În 5 iulie 1988 a fost înfiinţat Ministerul Industriei Aerospațiale. În iunie 

1993, a fost fondată Corporaţia Aerospaţială a Chinei, devenită în 1999 

Corporația Chineză pentru Știință și Tehnologie Aerospațială iar, în 22 aprilie 

1993 a fost înfiinţată Administrația Spațială Națională a Chinei (CNSA). 

În noiembrie 1999, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea RPC, a 

fost lansată nava spațială Shenzhou 1, pe care a recuperat-o după o misiune de 21 

de ore. A fost primul test de zbor spațial fără echipaj uman efectuat de China. I-au 

urmat alte zece modele lansate cu succes. Începând cu Shengzhou 5, lansat în 

2003, zborurile au inclus echipaje umane, China devenind a treia țară capabilă să 

efectueze zboruri spațiale umane independente. În 29 septembrie 2011, China a 

lansat Tiangong-1, primul prototip de staţie spațială chineză, înlocuit în 2016 de 

Tiangong-2. În data de 29 aprilie 2021, a fost lansat cu succes pe orbita joasă a 

Pământului şi Tianhe, modulul central de 22 de tone al stației spațiale Tiangong, 

indicând intenţia chinezilor de a construi o stație spațială naţională permanentă. 

În 31 octombrie 2000 a fost lansat primul satelit BeiDou-1, prin care China a 

început să-și construiască propriul sistem de navigație prin satelit ca alternativă la 
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sistemul GPS. În 23 iunie 2020, a fost lansat ultimul satelit din sistemul BeiDou 

iar, în 31 iulie 2020, liderul chinez Xi Jinping a anunțat oficial punerea în 

funcțiune a Sistemului de navigație prin satelit BeiDou al Chinei – BDS-3. 

În 2004, oficialii de la Beijing au aprobat Programul de Explorare Lunară. 

Acesta a condus la producerea orbiterilor lunari Chang’e, lansaţi începând cu 1 

mai 2009. În prezent, numărul acestor misiuni a crescut la cinci. Conform 

planificării stabilite de oficialii chinezi, Chang’e 6 va fi lansat în 2024, urmând să 

aterizeze în bazinul Polul Sud-Aitken, lângă polul sud lunar. Chang’e 7 va fi 

lansat tot în 2024, urmând să efectueze o explorare aprofundată a polului sud 

lunar pentru a căuta resurse minerale iar Chang’e 8 va fi lansat în 2027 și va 

contribui la stabilirea unei Stații Internaționale Permanente de Cercetare Lunară 

(ILRS), comună cu Rusia și cu alți potențiali parteneri. Planul ILRS include 

dezvoltarea unei baze robotizate care să poată fi extinsă ulterior în anii 2030, 

pentru a permite astronauților să facă sejururi pe termen lung pe suprafața lunară. 

Din 2019, China operează modulul Chang’e 4 și roverul Yutu 2 pe partea 

întunecată a Lunii.  

În ianuarie 2007 China a efectuat cu succes un test de rachetă anti-satelit iar, 

în 2011, prima tentativă de a trimite un orbiter din clasa Yinghuo-1 pe Marte, într-

o misiune comună cu Rusia. În ciuda eşecului înregistrat, chinezii au perseverat în 

proiectul de explorare a planetei Marte, astfel că, în 23 iulie 2020, China a lansat 

cu succes Tianwen-1 către Marte. În 14 mai 2021, China a devenit al treilea stat 

care a stabilit comunicarea de pe suprafața marțiană, după Uniunea Sovietică și 

Statele Unite. Iar, în 30 ianuarie 2022, Xihe-1, primul satelit de explorare solară al 

Chinei, a fotografiat de pe orbită linia spectrală solară H-alfa. 

În decembrie 2015, a fost înfiinţată Forța de sprijin strategic a Armatei de 

Eliberare a Poporului Chinez (PLA). Ea reprezintă cea de-a cincea categorie de 

forţe armate având misiuni de război spațial, cibernetic, psihologic, electronic și 

de tip informații strategice. 

Mai trebuie menţionat faptul că în anul 2006, China a adoptat Planul național 

pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea științei și tehnologiei (MLP), 

considerat a fi cel mai ambițios plan național de știință și tehnologie al său, cu o 

finanțare totală de 75 miliarde USD. MLP vizează 16 megaproiecte naționale în 

domenii precum electronică, semiconductori, telecomunicații, aerospațial, 

producție de farmaceutice, energie curată și explorare de petrol și gaze. Între 

proiectele dezvoltate de MLP se numără: proiectul laser Shenguang, care 

explorează fuziunea inerțială (ICF) ca o abordare alternativă pentru a obține 

energia de fuziune inerțială (IFE) - o reacție de fuziune nucleară controlabilă și 

susținută, ajutată de o serie de lasere de mare putere; sistemul de navigație prin 

satelit BeiDou - 2; proiectul tehnologic al vehiculelor hipersonice capabile să 

manevreze la viteze de Mach 5 (6.150+ km/h). 

 

 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL VII/nUMĂRUL 13 • APRILIE 2022 

ADMRR „aL.I. CUZa”  64 

 

Programul spaţial militar francez 

Programul spaţial francez este al treilea cel mai vechi program spațial 

național din lume și cel mai mare din Europa. El a debutat în 1946, când s-a 

înființat Laboratorul de cercetare balistică și aerodinamică, urmat în 1959 de 

Comitetul de Studii Spaţiale şi în 1961 de Centrul național de studii spațiale 

(CNES).  

În 26 noiembrie 1965, Franţa a lansat cu succes Astérix 1, primul său satelit, 

utilizând racheta de producţie internă Diamant A (primul sistem francez de lansare 

și, în același timp, primul lansator de satelit). Lansarea s-a efectuat de la baza 

Hammaguir din Algeria. Ulterior, lansările au fost realizate cu rachetele Ariane, 

utilizate în prezent de țările membre ale Agenției Spațiale Europene.  

În 1964 au început lucrările de construcţie ale Centrului Spaţial Kourou, din 

Guyana Franceză. Contrucția Centrului în apropierea Ecuatorului favorizează 

lansările sateliților pe orbite geostaționare, permite economisirea combustibilului, 

permițând o durată de viață operațională mai mare a satelitului Ariane și o 

rentabilitate îmbunătățită a investiției pentru operatorii de nave spațiale. Forma 

coastei Guyanei Franceze permite lansări pe toate orbitele utile”. 

În 1973, Franța a participat la crearea Agenției Spațiale Europene (ESA) și a 

devenit primul şi principalul ei contribuitor, cu 24,5% din bugetul de 4810 

miliarde de Euro în anul 2022. Programele Agenției sunt, până în prezent, 

exclusiv civile. 

În iulie 2019, Franţa a creat Comandamentul Spațial, care reuneşte forţele 

aeriene şi cele spaţiale, iar în martie 2021 a început primele exerciții militare în 

spațiu, cu numele de cod AsterX, pentru a-și testa capacitatea de a-și apăra 

sateliții.  

În 16 noiembrie 2021, Franța a lansat prima sa constelație operațională de 

sateliți de informații (SIGINT, COMINT, ELINT), cunoscută sub numele de 

CERES (Capacité de Renseignement Électromagnétique Spatiale). Aceasta se 

adăugă sateliților de comunicații Syracuse. Programul CERES a fost precedat de 

programe de micro-sateliți ESSAIM COMINT și ELISA ELINT. Proiectul 

ESSAIM a explorat utilizarea mai multor micro-sateliți dispuși în formație, 

constelația fiind lansată în 2004. Zborul sateliților de intelligence în formaţie, la o 

anumită distanță unul de celălalt, permite utilizatorului să facă triangulația 

semnalului intiferent de tipul acestuia, voce, radio sau de altă categorie.  

 

Programul spaţial israelian 

Instituțional, programul spaţial israelian a demarat în anul 1960, când a fost 

înființat Comitetul Național pentru Cercetare Spațială, transformat după 1983 în 

Agenția Spațială a Israelului (ISA).  

Centrul spațial al ţării este localizat în baza militară Palmachim, de pe coasta 

Mediteranei. De asemenea, Palmachim servește drept loc de testare principal 

pentru rachetele balistice și sistemele de apărare antirachetă Arrow. 
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Israelul este una dintre cele şapte puteri spațiale globale, cu autonomie în 

privinţa producției de sateliți și vectori de lansare. Autonomia spațială a Israelului 

este asigurată de Shavit, vehiculul de lansare indigen, capabil să trimită 

încărcătură utilă pe orbita joasă a Pământului, şi de programul spațial, centrat pe 

producția şi lansarea de telescoape şi sateliți aparținând următoarelor categorii: 

sateliți de recunoaștere din seria Ofeq; sateliți de comunicații din seria Amos; 

constelația de sateliți de supraveghere, de înaltă rezoluție, din clasa EROS (Earth 

Remote Observation System), cu aplicații în domeniul informațiilor și securității 

naționale; mini-sateliți radar din spațiu TechSAR cu destinație militară; micro-

sateliți de cercetare din seria Techsat / Gurwin; ULTRASAT (Ultraviolet Transient 

Astronomy Satellite), micro-satelit de detecție și monitorizare a evenimentelor 

astronomice tranzitorii din regiunea spectrală ultravioletă apropiată; micro-sateliţi 

din clasa VENUS, pentru observarea Pământului; micro-sateliți de observare 

optică de înaltă rezoluție OPSAT (OPerational SATellite Uplink) multifuncționali, 

utilizat de agenții Fourth Echelon; sateliți hiperspectrali tip SHALOM 

(Spaceborne Hyperspectral Applicative Land and Ocean Mission), realizat în 

colaborare cu Agenția Spațială Italiană, care vor integra observațiile radar cu 

observațiile în infraroșu vizibil și ultraviolet; nano-sateliți din clasa SAMSON 

(Space Autonomous Mission of Swarming & Geolocating Nano-Satellites) pentru 

geo-locație.  

La aceste mari direcții de cercetare se adăugă experimentul cu radiații 

Matroshka / Phantom AstroRad, de testare în spațiu a vestei de protecție pentru 

ecranare mobilă împotriva radiațiilor de înaltă energie realizat în colaborare cu 

NASA, Agenția Spațială a Germaniei, compania Lockheed Martin Corp., precum 

şi Programul Israel Network for Lunar Science and Exploration (INLSE), 

concentrat pe comunicații laser, robotică, teledetecție și alte tehnologii pentru 

misiunile lunare, prin care Israelul a devenit membru al Centrului NASA pentru 

Cercetarea Lunii.  

 

Programul spaţial indian 

Instituțional, programul spațial indian a început cu înființarea, în 1962, a 

Comitetului Național Indian pentru Cercetarea Spațiului (INCOSPAR), în cadrul 

Departamentului pentru Energie Atomică. În 1969, acesta a fost înlocuit de 

Organizația Indiană pentru Cercetarea Spaţiului (ISRO). Iar, în 1972, aceasta a 

fost subordonată Departamentului pentru Spațiu şi Comisiei Spațiale din structura 

guvernului. De la bun început programul spațial indian a urmărit asigurarea 

autonomiei spațiale prin crearea vehiculelor de lansare şi a produselor tehnologice 

menite a fi lansate în spaţiu, îndeosebi sateliții pentru comunicații și teledetecție. 

Principalul port spațial al ţării a fost stabilit în Thumba, lângă 

Thiruvanathapuram, locație peste care trece Ecuatorul geomagnetic al Pământului. 

Acolo a fost construită Stația de lansare a rachetelor ecuatoriale Thumba 

(TERLS). Prima rachetă de sondare, RH-75, de producție indigenă, a fost lansată 

pe 20 noiembrie 1967. Primul satelit indian, Aryabhata, a fost lansat pe 19 aprilie 
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1975, cu sprijin sovietic. În 18 iulie 1980, India a plasat pe orbită satelitul Rohini 

folosind un vehicul de lansare indigen, Satellite Launch Vehicle-3 (SLV-3), 

intrând în „clubul” celor şapte puteri spaţiale cu autonomie de lansare.  

Începând din acel moment, programele de cercetare s-au focusat pe 

dezvoltarea următoarelor sisteme: Sistemului Satelitar Național Indian (INSAT) 

pentru telecomunicații, transmisii de televiziune și servicii meteorologice, lansat 

pe 10 aprilie 1982; Sistemului Satelitar de Teledetecție (IRS) pentru monitorizarea 

și gestionarea resurselor naturale și Asistență pentru managementul dezastrelor, 

lansat în 1988; vehiculele de lansare din clasa Polar Satellite Launch Vehicle 

(PSLV) cu sateliţi de observaţie IRS (Indian Remote Sensing Satellite) la bord şi a 

celor din clasă Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV), cu sateliţi 

geosincroni GSAT; sateliţilor de investigaţie a Lunii (CHANDRAYAAN) şi a navei 

spațiale Mars Orbiter Mission (Mangalyaan), pentru misiuni pe planeta Marte 

(misiunea Chandrayaan-2, lansată în 22 iulie 2019, cuprinde un orbiter, un modul 

Vikram și un rover Pragyan de producţie integral indigenă); sateliţilor Cartosat, 

NovaSAR și S1-4 de observare optică a Pământului şi constelația de sateliți de 

navigație NavIC; sateliţilor hiperspectrali tip Hyper Spectral Imaging Satellite 

(HysIS); Programului Gaganyaan de explorare spațială umană a orbitei inferioare 

a Pământului şi a planetelor sistemului solar; Programului BMD (Indian Ballistic 

Missile Defense Program), demarat în 1999, care a inclus dezvoltarea armelor 

anti-sateliti (ASAT), radare şi interceptori exo-atmosferici şi vehicule de 

distrugere exo-atmosferice.  

Ulterior, programul s-a extins la producţia de arme ASAT cu energie dirijată, 

arme ASAT coorbitale, lasere și arme ASAT bazate pe impulsuri 

electromagnetice (EMP) şi scuturi spațiale împotriva atacurilor electronice și 

fizice. În 27 martie 2019 India a testat cu succes o armă anti-satelit, Misiunea 

Shakti. 

În 2018 a fost creată Agenţia de Apărare Spaţială, cu misiunea de a conduce 

misiuni de război spaţial şi colectare de informaţii satelitare. Agenţia are în 

subordine Centrul de procesare și analiză a imaginilor pentru apărare (DIPAC) 

din Delhi și Centrul de control prin satelit al apărării din Bhopal, reprezentând 

integrarea a capacităților spațiale ale Indiei aflate în continuă dezvoltare. 

În martie 2019, India a efectuat un test de armă antisatelit (ASAT). Iar, în 

perioada 25-26 iulie 2019, India a desfăşurat primul său exercițiu simulat de 

război spațial, cu nume de cod IndSpaceEx. 

 

Programul spaţial japonez 

Japonia este cea de-a şaptea putere spaţială cu autonomie de producţie şi 

lansare, cu sateliți de poziție, navigație și cronometrare, pe care îi poate lansa 

independent pe orbite superioare.  

Instituţional, programul spaţial japonez a început în anii 1950, când au fost 

create primele structuri cu atribuţii în domeniu. În urma unor transformări 

succesive, în 2003, prin fuziunea dintre Institutul de Științe Spațiale și 
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Astronautice (ISAS) de pe lângă Universitatea din Tokyo, Agenția Națională de 

Dezvoltare Spațială a Japoniei (NASDA) şi Laboratorul Național Aerospațial al 

Japoniei (NAL), a fost creată Agenția Unificată de Explorare Aerospațială a 

Japoniei (JAXA). Ca şi alte puteri spaţiale, Japonia şi-a dezvoltat programul 

pornind de la programul balistic. În acest sens stă mărturie proiectul Pencil 

Rocket, iniţiat în anii 1950, care a urmărit dezvoltarea aeronavelor propulsate de 

rachete. În 11 februarie 1970, Japonia a lansat cu succes primul său satelit, 

Ohsumi 1, cu o rachetă americană L-4S 5 fără ghidare. În anii 1970, au intrat în 

producţie rachetele din clasa Mu/M, utilizate la lansarea cu succes a sateliţilor de 

producţie internă. Din această familie de rachete face parte şi M-3SII, prima 

rachetă cu propulsie solidă care a părăsit gravitația Pământului purtând sateliții 

Halley Armada Sakigake și Suisei. În paralel, a fost produs motorul de rachetă H-

1, pentru vehicule de lansare tip Delta, cu combustibil de tip hidrogen lichid și 

propulsor de oxigen cu capacitate de reaprindere, capabil să lanseze pe orbita 

geostaționară obiecte care depășesc 500 kg. I-a urmat racheta H-II, complet 

produsă indigen, lansată cu succes în februarie 1994.  

Iar, în prezent, principalele direcții de cercetare vizează: dezvoltarea familiei 

de rachete Epsilon cu combustibil solid, destinate lansării micro-sateliților; 

sateliții MTSAT (Multi-Functional Transport Satellite), de control meteorologic și 

aviatic; sateliții de comunicații JAXA Engineering Test Satellite ETS-VIII (Kiku 

8); sateliții militari de recunoaştere (Intelligence Gathering Satellites) IGS 

Optical; nava spațială robotizată de explorare a asteroizilor Minerva Hayabusa / 

MUSES-C cu mini-lander detașabil; proiecte privind zboruri fără echipaj, 

misiunile cu echipaj pe Marte și stabilirea pe termen lung pe Lună. 

În 2020 a fost înfiinţată Escadrila de operații spațiale în cadrul Forței de 

Autoapărare Aeriană a Japoniei, cu sediul la baza aeriană Fuchu, Tokyo. 

 

Alţi jucători în domeniul explorării spaţiale 

În afara puterilor amintite, există şi alţi jucători spaţiali precum: Marea 

Britanie, Germania, Uniunea Europeană, Liga Arabă, Africa de Sud, Brazilia și 

altele. Cu toţii dezvoltă programe civile, destinate cercetării ştiinţifice a spaţiului 

cosmic. Cu toate acestea, unii dintre ei dezvoltă şi programe militare, care vizează 

în principal sectoarele comunicaţiilor satelitare şi culegerea de informaţii. Dintre 

aceştia se remarcă Marea Britanie, care la 1 aprilie 2021 a înfiinţat UK Space 

Command - Comandamentul Spaţial al Regatului Unit. De asemeni, a dezvoltat 

programul de comunicații militare prin satelit Skynet, care asigură acoperire pe 

aproape întregul glob, iar Constelația de sateliți OneWeb a fost înscrisă în 

Registrul Regatului Unit al obiectelor din spațiul cosmic în urma achiziţiei 

(împreună cu o companie indiană), în iulie 2020, a 45% plus o acţiune de aur din 

acţiunile companiei falimentare OneWeb. Achiziţia a fost realizată în scopul de a 

extrage Marea Britanie din sistemul de navigație prin satelit Galileo al UE, în 

perspectiva materializării proiectului privind Sistemul Independent Global de 

Navigație prin Sateliți (UKGNSS). Viitoarea constelaţie de sateliți britanici va fi 
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încorporată în arhitectura de comunicații militară Skynet 6. Proiectul OneWeb 

vizează lansarea pe orbita joasă a Pământului a circa 2000 de sateliți, pentru a 

oferi servicii de internet în „toată lumea”. 

British National Space Centre (BNSC) – Centrul Spațial Național Britanic – 

a fost al doilea cel mai mare contributor financiar la bugetul general al Agenției 

Spațiale Europene, în cadrul programelor Aurora, Programul de observare a 

Pământului-3, Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES) faza 1 și 

Cercetare avansată în sisteme de telecomunicații (ARTES). 

 

În loc de concluzii: Impactul securitar al militarizării spaţiului cosmic 

În 10 octombrie 1967 a intrat în vigoare Tratatul privind principiile care 

guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea spațiului cosmic, 

inclusiv a Lunii și a altor corpuri cerești, cunoscut şi sub numele de Outer Space 

Treaty (Tratatul privind spațiul cosmic), semnat la Londra, Moscova şi 

Washington D.C. în 27 ianuarie 1967.  

Tratatul interzice staționarea de arme de distrugere în masă (ADM) pe 

orbitele Pământului sau ale altor corpuri cerești, interzice activitățile militare 

asupra corpurilor cerești – de la stabilirea de baze sau instalații militare 

permanente, la testări de „orice tip de arme” sau desfășurarea de exerciții militare 

pe Lună și alte corpuri cerești –, și detaliază reguli obligatorii din punct de vedere 

juridic care guvernează explorarea și utilizarea pașnică a spațiului.  

Dar, tratatul nu interzice lansarea din spaţiu de rachete balistice şi, foarte 

important, nu stabileşte cu exactitate limita dintre spaţiul atmosferic şi cel extra-

atmosferic şi nici nu reglementează activităţile militare în spaţiul extra-atmosferic, 

subiecte cu potenţial exploziv în anii care vor veni, în condiţiile dezvoltării 

capabilităţilor spaţiale ale tot mai multor actori internaționali.  

Spațiul cosmic, cunoscut și sub numele de spațiu extra-atmosferic, reprezintă 

arealul situat în afara atmosferei terestre. Întrucât atmosfera planetară se subţiază 

progresiv, nu există o limită clară între aceasta şi spaţiul cosmic. Din acest motiv, 

nu există o delimitare unanim acceptată între atmosferă şi cosmos. 

Cu toate acestea, Federaţia Aeronautică Internaţională (FAI) a acceptat o 

separaţie arbitrară a celor două spaţii, nerecunoscută în dreptul internaţional, dar 

menită să diferenţieze aeronautica de astronautică. Această limită poartă numele 

de Linia Kármán şi este reprezentată de segmentul de cer care începe la 100 km 

(62 de mile) deasupra nivelului mediu al mării. Ea a fost stabilită în anii 1960 şi 

constituie zona în care forțele dinamice orbitale devin mai puternice decât forțele 

aerodinamice.  

O altă perspectivă asupra limitei spaţiului extra-atmosferic aparţine Armatei 

SUA, care consideră limita inferioară a acestui spațiu ca fiind cel mai de jos 

perigeu atins de un vehicul spațial în orbită, fără a se specifica, însă, o altitudine. 

Aşa cum se afirmă într-un document emis de Institutul Național de Securitate 

Spaţială din SUA, „atmosfera Pământului nu se termină brusc la o anumită 

altitudine după care începe spațiul terestru. În termeni practici, cea mai joasă 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL VII/nUMĂRUL 13 • APRILIE 2022 

ADMRR „aL.I. CUZa”  69 

 

altitudine pentru un satelit pe o orbită circulară este de aproximativ 150 km (93 

mile), dar fără propulsie satelitul ar pierde rapid viteza și ar cădea înapoi pe 

Pământ”. 

Mai există şi alte opinii privind limita dintre spațiul terestru şi cel cosmic. 

Dintre acestea se remarcă un studiu publicat în anul 2009, de un grup de 

cercetători de la Universitatea Calgary din Canada, care a afirmat că a construit, 

un dispozitiv (Supra-Thermal Ion Imager) capabil să stabilească marginea 

spațiului cosmic în baza vitezei de deplasare a ionilor. În opinia acestuia, 

atmosfera terestră se termină la 118 kilometri distanță față de Pământ, limita care 

departajează spațiul terestru în care ionii se mișcă mai calm, de spaţiul cosmic în 

care ionii pot atinge viteze de peste 1000 de km/h. În aceste condiţii, se pune 

întrebarea, unde se sfârşeşte teritoriul aerian naţional al statelor şi unde începe 

orbita joasă a Pământului?  

Pe de altă parte, programele spațiale, chiar dacă au avut şi indiscutabile 

obiective ştiinţifice civile, ele s-au născut din cercetări militare, întotdeauna legate 

de domeniul rachetelor balistice. Prin urmare, programul spațial global este 

militar. În aceste condiții, este firesc să ne întrebăm cât timp va mai putea produce 

efecte un Tratat intrat în vigoare acum 54 de ani, când cursa pentru cucerirea 

spațiului cosmic este abia la început? Sau, cu alte cuvinte, cât timp va mai dura 

până la amplasarea primei baze militare permante pe Lună, până la amplasarea 

primelor ADM în spaţiul cosmic – în condițiile în care deja se desfășoară exerciții 

militare în orbita Pământului iar, Tratatul amintit nu interzice explicit lansarea din 

spaţiu a rachetelor balistice înarmate cu focoase ADM. Desigur, prevederile 

Tratatului au fost reiterate de documente juridice precum Tratatul ABM, 

acordurile SALT I şi II, Tratatul START 1. Dar, toate aceste documente care 

prevăd interdicţii privind plasarea pe orbita Pământului a armelor nucleare sau a 

oricărui alt tip de arme de distrugere în masă, au fost semnate între SUA şi URSS, 

fără a implica şi alte puteri spațiale precum China, India, Franţa și altele.  

Totodată, în absența unor reglementări internaţionale privind capabilităţile 

spaţiale, omenirea se află în faţa unei noi şi majore provocări de securitate – 

spirala înarmărilor spaţiale. Care, în condiţiile sprintului tehnologic actual este 

automat legată de conceptul de Massive Attack of Disruption (Atac Masiv 

Perturbator) şi de riscul unor pierderi uriaşe. Şi nu doar atât. Cum se va gestiona 

o criză spaţială generată de o distrugere accidentală sau intenţionată, de către o 

putere competitoare a unui echipament militar sau civil plasat pe orbită sau pe un 

alt corp ceresc de o putere spațială oarecare? Ce implicaţii ar putea avea un astfel 

de incident? Ce tipuri de armament ar putea antrena o ciocnire între puterile 

spaţiale implicate, în condiţiile în care nu există vreo interdicţie de utilizare a 

acestor arme asupra spaţiului terestru?  

Declanşată în anii 1950, cursa spaţială a avut o intensă conotaţie geopolitică 

şi ideologică. Practic, cu fiecare succes înregistrat de blocurile politico-militare 

ale Războiului Rece, propaganda aservită celebra victoria unei ideologii asupra 

celeilalte. În prezent, jocul geopolitic terestru se reflectă cu fidelitate în spaţiu, 
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unde noile blocuri tehnologice exprimă alianţele terestre. Pe de o parte se află 

alianţa tehnologică ruso-chineză, care tocmai a „cimentat” baza unei viitoare stații 

lunare permanente şi a invitat India să i se alăture, iar, de partea cealaltă se află 

NASA şi Acordurile Artemis: Principii pentru cooperarea în explorarea civilă și 

utilizarea Lunii, Marte, cometelor și asteroizilor în scopuri pașnice, pe care le-a 

iniţiat în 2020, împreună cu alte şase agenţii spaţiale din Australia, Canada, Italia, 

Japonia, Luxembourg, Emiratele Arabe Unite şi Regatul Unit. Ulterior, 

acordurile, care reiterează principiile stipulate în Tratatul privind Spaţiul Cosmic, 

au mai fost semnate de agenţiile spaţiale din Ucraina, Coreea de Sud, Noua 

Zeelandă, Brazilia, Polonia, Mexic și Israel. Agenţia Spaţială Europeană a semnat 

doar un memorandum de înţelegere cu NASA în privinţa acordurilor, europenii 

participând şi în Programul Artemis al agenţiei americane. Devine evident că 

asistăm la apariţia a două blocuri spaţiale care exprimă o realitate cât se poate de 

clară: sistemul internaţional se îndreaptă spre o nouă arhitectură de putere. O 

arhitectură în care Asia, unită în blocul continental ruso-chinez, se află în 

competiţie cu un bloc maritim americano-britanic şi japonez, la care o mare parte 

a statelor Europei a aderat doar parţial. Cu alte cuvinte, asistăm la revenirea tot 

mai evidentă la paradigma dominaţiei globale, doar că acum zona pivot este 

alcătuită din uriaşul bloc ruso-chinez. 

În concluzie, putem afirma că asistăm la o militarizare extinsă a orbitei 

terestre, care angrenează principalele șapte puteri spațiale într-o spirală a 

înarmărilor spaţiale. O situaţie cu atât mai îngrijorătoare cu cât nu există 

reglementări internaţionale care să limpezească probleme extrem de sensibile 

precum: suveranitatea asupra teritoriului atmosferic, spionajul satelitar, anvergura 

prezenţei militare la nivelul spațiului circumterestru, modalitatea de rezolvare a 

crizelor spaţiale generate de accidente sau incidente spaţiale, dreptul de a folosi 

armament cosmic în spaţiul terestru și altele. O situaţie care riscă să scape de sub 

control în contextul tot mai evidentei reconfigurări a arhitecturii de puteri globale, 

în care blocurile tehnologice spaţiale descriu o revenire la paradigma Războiului 

Rece, cu a sa „distrugere reciprocă asigurată”. Pentru omenire scenariul cel mai 

tragic ar fi acela de a duce modelul de relații dezvoltat pe Pământ și în spațiul 

extraterestru. Nu cred că este o moștenire pe care Universul și-ar dori-o. 
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O P I N I I 
 

COMUNITĂȚILE DE INFORMAȚII ȘI 

PROVOCĂRILE INTELIGENȚEI 
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În epoca omniprezenței calculatorului în toate 

domeniile vieții sociale, concepte precum inteligența 

artificială (IA), mașini autoadaptabile sau mașini 

learning (ML), rețele neuronale artificiale (ANN) sau 

deep learning (DL) au devenit concepte aproape 

cotidiene. Fără să dezvoltăm dimensiunea tehnică a acestora, prezentăm schematic 

semnificația acestora și legăturile cauzale dintre ele. 

 
Inteligența artificială este definită ca reprezentând capacitatea unui calculator 

(mașină) de a imita funcții umane, cum ar fi raționamentul, învățarea, planificarea 

și creativitatea. Acest fapt permite sistemelor tehnice să înțeleagă mediul în care 

funcționează, să prelucreze aceste percepții și să rezolve probleme, acționând 

pentru a atinge un anumit obiectiv. Calculatorul primește datele (deja pregătite în 

baze de date sau colectate prin intermediul propriilor senzori, cum ar fi o cameră 

video sau un microfon), le prelucrează și „reacționează”. Sistemele dotate cu IA 

sunt capabile să funcționeze autonom, să își adapteze într-o anumită măsură 

comportamentul, analizând efectele acțiunilor anterioare. Unele tehnologii 
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specifice IA există de peste 50 de ani, însă creșterea puterii de calcul, 

disponibilitatea unor cantități enorme de date, informații și noii algoritmi au 

condus la progrese majore în acest domeniu. 

Inteligența artificială este considerată un element central al transformării 

digitale a societății și a devenit o prioritate pentru toate industriile contemporane, 

inclusiv pentru industria prelucrării informațiilor. Astăzi IA este prezentă efectivă 

în comerț, marketing, planificare, optimizare, logistică, regăsire informații, 

motoare de căutare cu memorie, recunoaștere facială, rețele sociale, traduceri 

orale și scrise, subtitrare fișiere video, robotică medicală, industrială și agricolă, 

livrare de bunuri în sistem poștal, securitate fizică, cibernetică, secretariat, 

infrastructuri inteligente, smart city, control trafic, navigație și mobilitate mijloace 

de transport, vehicule terestre, navale și aeriene fără pilot, contracarare știri false, 

propagandă, dezinformare, etc. 

IA nu a rămas indiferentă nici 

domeniului de asigurare a securității statelor. 

Dacă până la apariția internetului cele mai 

importante variabile ale securității erau 

considerate puterea și geografia statului 

analizat, azi aceste considerente sunt depășite. 

Protecția acestuia nu mai poate fi asigurată la 

fel de ușor de forțele armate, de lanțuri 

muntoase, cursuri mari de ape, mări sau 

oceane. De ce? A fost deschis și operaționalizat spațiul cibernetic, după cel 

cosmic și electromagnetic, în care oricine poate amenința pe oricine. În plus, 

astăzi, toată lumea are nevoie vitală de date și informații din toate domeniile de 

interes, al căror volum se dublează la fiecare doi ani, majoritatea fiind accesibile 

pe internet. 

În trecutul recent, serviciile de informații alergau „vânătorește” și costisitor 

după informații, iar acum sunt inundate de acestea. Tradițional, rapoartele de 

informații începeau cu materiale clandestine și clasificate și apoi erau completate 

cu informații din surse deschise (OSINT). Astăzi, lucrurile s-au inversat. Se 

începe cu OSINT și apoi se caută completări informative prin accesarea surselor 

clandestine și clasificate. Se pare că cel mai eficient instrument al integrării 

OSINT cu informațiile clasificate este oferit de IA, printre altele și datorită nevoii 

de securizare a timpilor de luare a deciziilor strategice, operative și tactice. Spre 

exemplu, pe durata crizei rachetelor nucleare din 1962, Președintele Kennedy a 

avut nevoie de 13 zile de reflecție, după ce avioanele U-2 au descoperit rachete 

sovietice în Cuba. Dar în 2001, pe 11 septembrie, președintele George W. Bush a 

avut la dispoziție doar 13 ore pentru a cântări informații despre cine a fost 

responsabil pentru acel atac și cum ar trebui să reacționeze SUA. Astăzi, timpul 

pentru decizii similare ar putea fi de 13 minute sau chiar mai puțin în cazul unor 

atacuri iminente. 
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În prezent, marea majoritate a comunităților de informații sunt preocupate de 

operaționalizarea integrată a tot ceea ce aduce nou, cu bune și rele, domeniul 

inteligenței artificiale în viața socială. Acceptând și beneficiile și provocările ce 

însoțesc inteligența artificială ar trebui începute eforturile de prioritizare a 

deciziilor de achiziție a sistemelor ce includ astfel de sisteme performante. 

Riscurile legate de acceptarea componentelor cu inteligență artificială pot include, 

printre altele, eșecul generat de tehnologia lipsită de implicare umană, de date și 

informații neconforme cu funcționalitatea sistemelor ce le folosesc, atacuri 

diverse, compromisuri ale lanțurilor de aprovizionare, erori umane anterioare, 

depășiri ale costurilor, provocări de conformitate legislativă sau probleme de 

supervizare marginală.  

În antreprenoriat și inovație, „eșecul” nu este un eveniment foarte rar. Mai 

degrabă face parte din procesul de învățare-adaptare care conduce în cele din 

urmă la succes. Guvernele însă, nu sunt centre de cercetare sau inovare și nu pot 

considera eșecul o parte utilă a activităților economico-sociale nici măcar atunci 

când vine vorba de securitatea națională. Structurile de informații și securitate ar 

trebui să-și regândească disponibilitatea de a-și asuma riscuri cuantificabile într-

un domeniu în care schimbarea și eșecul sunt percepute ca „parte a succeselor” 

viitoare. Acestea ar trebui să treacă de la o cultură care aproape respinge chiar și 

riscul rezonabil, la una care îl acceptă și îl atenuează. Acest lucru se poate face 

doar printr-o abordare sistematică, repetitivă a proceselor de luare a deciziilor ce 

incumbă managementul riscurilor. Astăzi, la nivel național nu există mecanisme 

inter-agenții de informații și securitate care să evalueze riscul și cu atât mai puțin, 

pentru a și-l asuma. Atunci când iau în considerare activități sau abordări noi, 

fiecare element al comunităților de informații gestionează riscul prin prisma unor 

proceduri proprii de evaluare atașate atât acțiunii, cât și inacțiunii. Evaluările 

neuniforme și inconsecvente ale riscurilor nu vor oferi confortul necesar 

acceptării unei schimbări de cultură la nivelul comunităților către asumarea 

riscurilor. Crearea acestor mecanisme individuale este pozitivă pentru agențiile 

guvernamentale, dar ar trebuie făcută în mod holistic în cadrul comunităților de 

informații pentru că amenințările și vulnerabilitățile sunt similare și suprapuse, dar 

nu sunt percepute identic de toți actorii. Din acest motiv, comunitățile de 

informații ar trebui să aibă un cadru strategic flexibil, dar comun pentru a lua în 

considerare riscurile care privesc întreaga comunitate, fiecare element având 

capacitatea de a adapta acel cadru la propriile misiuni. Când se abordează 

problematica riscurilor, crearea unui cadru umbrelă la nivelul întregii comunități 

va îmbunătăți semnificativ capacitatea de a înțelege riscurile acceptabile, va 

conduce la evaluări de risc comparabile și va oferi factorilor de decizie o 

capacitate superioară de a anticipa și de a atenua eșecurile.  

Proiectarea cu succes a acestui tablou-cadru al riscurilor necesită o abordare 

multidisciplinară care să implice lideri din întregul sistem, experți din toate 

domeniile funcționale relevante care pot asigura „stocul de vigilență” necesar 

înțelegerii integrate a oportunităților, amenințărilor și vulnerabilităților induse de 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL VII/nUMĂRUL 13 • APRILIE 2022 

ADMRR „aL.I. CUZa”  75 

 

o astfel de decizie. O metodologie a întregii activități care include tehnologii noi, 

inclusiv disruptive și care integrează culegători de informații, analiști, inovatori, 

experți în securitate, logistică specializată, achiziții, psihologi, sociologi, juriști și 

multe altele, este esențială pentru a asigura „o înțelegere sferică” a consecințelor 

potențiale asociate cu o anumită acțiune și pentru a permite luarea celor mai bine 

fundamentate decizii.  

Având în vedere numeroasele categorii de actori fizici și juridici implicați, 

fiecare element al comunității de informații trebuie să redefinească consolidat 

procesele interne pentru a gestiona potențialele deconectări ce pot genera riscuri 

neintenționate. Fiecare angajat ar trebui să conștientizeze responsabilitatea 

reconsiderării în mod proactiv a riscului în fiecare etapă a activităților sale. 

Managementul intern al fiecărei verigi componente ar trebui să includă o 

structură de gestiune a riscului interdisciplinar formată din lideri seniori din 

întreaga organizație. Această structură ar trebui să stabilească praguri clare pentru 

momentele de lansare a procedurilor de evaluare a riscurilor și implicațiile 

acestora la nivelul comunității. Tabloul-cadru al riscurilor ar trebui să ofere o 

taxonomie comună întregii comunități pentru: 

- înțelegerea și identificarea potențialelor sincope funcționale care să 

includă cronologic sursa sincopelor și gama de efecte; 

- analiza eșecurilor funcționale și analiza riscurilor identificate prin 

luarea în calcul a vulnerabilităților sau a condițiilor ce pot genera creșteri 

ale probabilității de apariție a unor evenimente cu impact negativ; 

- evaluarea probabilităților atașate eșecurilor, luând în considerare 

riscurile generate de vulnerabilități; 

- evaluarea severității impactului potențial, generator de daune aduse 

operațiunilor în curs, activelor, personalului sau altor organizației, inclusiv 

statului; 

- luarea în considerare a atenuării riscului final (inclusiv posibilitatea 

acceptării, evitării sau a transferării acestuia). 

Înțelegerea și luarea în considerare a riscului de acțiune este un pas important 

înainte pentru comunitățile de informații, dar nu este ultimul. Uneori, în practicile 

de evaluare a riscului, este trecut cu vederea riscul indus de inacțiune. Pentru a 

evalua pe deplin opțiunile potențiale, factorii de decizie trebuie să ia în 

considerare dacă riscul general de a face ceva este depășit de riscurile de a nu face 

acest lucru. Orice decizie finală cu privire la acțiune trebuie să ia în considerare și 

dacă refuzul de a acționa nu ar cauza un risc mai mic. Dar pentru a aborda cu 

succes oricare dintre aceste sarcini specifice, comunitățile de informații ar trebui 

să se aplece și asupra culturii organizaționale. Aceasta este chintesența etosului 

unei organizații, adică credințele, comportamentele, valorile și caracteristicile 

grupului uman ce o încadrează. Dacă prin cultură înțelegem comportamentul și 

modurile prin care un grup se distinge de un alt grup de oameni, atunci prin 

cultura organizațională înțelegem un set de valori, principii, politici, atitudini 

prin care grupul oamenilor dintr-o organizație își desfășoară activitatea, atât în 
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cadrul acesteia, cât și în relație cu mediul extern. Aceste elemente definesc 

identitatea unei organizații și au ca scop îndeplinirea cu succes a obiectivelor 

organizației. Din perspectiva teoriei organizațiilor, serviciile de informații 

reprezintă o adevărată excepție de la regulă, în sensul că înglobează toate 

dimensiunile definiționale ale conceptului de cultură organizațională, conform 

schemei alăturate. 

 
 

Astăzi, putem afirma fără teama de a greși că IA schimbă jocul în domeniul 

managementului organizațiilor furnizoare de securitate (mai ales prin provocările 

în domeniile securității cibernetice și cel al rețelelor sociale), prin capacitatea sa 

de a analiza cantități uriașe de informații și date referitoare la riscuri, fapt ce va 

accelera viteza de răspuns a sistemelor complexe de luare a deciziilor strategice, 

operaționale și tactice. 

* 

*      * 

În contextul celor descrise mai sus, a ignora IA reprezintă un pericol real al 

zilelor noastre pentru că această atitudine reprezintă începutul unor oportunități 

ratate. Tot odată, dacă este operaționalizată în afară unui cadru normat juridic, IA 

ar putea avea un impact distructiv grav asupra dreptului la viață privată și la 

protecția datelor personale. Spre exemplu, ar putea fi utilizată în echipamente de 

recunoaștere facială sau pentru operații de supraveghere online, inclusiv pentru 

crearea de profiluri comportamentale reale sau imaginate ale unor persoane fizice 

reale. 
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IA a fost deja 

blamată pentru crearea și 

operaționalizarea came-

relor de ecou online pe 

baza comportamentului 

anterior în rețea al unei 

persoane, „afișându-i” 

acesteia numai conți-

nuturi apreciate de acea 

persoană, în loc să creeze 

un mediu propice dezbaterilor publice pluraliste, accesibile în mod echilibrat și 

favorabile socializării. 

IA ar putea fi folosită chiar 

pentru a crea fișiere video și 

audio virtuale, fără nici o legătură 

cu realitatea. Adică imagini false 

dar greu de dovedit ca fiind non 

reale, ce pot genera falsuri 

juridice, financiare sau compor-

tamentale ce pot dăuna grav 

proceselor decizionale sau 

reputației personale (așa-numitele 

„deepfake”, tehnici susținute de inteligența artificială, utilizate pentru a crea 

conținut media fals cu aspect real – de obicei un videoclip – ce prezintă oameni 

cărora li se modifică dinamica facială și li se atribuie un discurs pe care de fapt nu 

l-au rostit niciodată).  

IA scăpată controlului social ar putea genera evenimente false cu impact 

electoral real, greu de demonstrat ca fiind produse artificiale (deci manipulative și 

antidemocratice) ce ar putea afecta și influența libertățile de alegere și de expresie.  

Foarte probabil ca, în viitorul apropiat, de aici să apară marile provocări 

profesionale pentru domeniile informații, contrainformații și impunere a legii.  
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DEZINFORMAREA 

COMPONENTĂ DE BAZĂ A RĂZBOIULUI 

INFORMAŢIONAL 
– partea a IV-a – 

 

Gl. mr. (rtr.) prof. univ. dr. Gheorghe NICOLAESCU 

 

 

Aşa cum am văzut, încercările de definire a 

conceptului de dezinformare nu sunt mai vechi de 100 de 

ani. Şi să nu uităm că, în perioada interbelică a secolului 

trecut, când sovieticii aveau structuri de dezinformare şi şcoli de formare în 

serviciile secrete, în Occident nici nu se cunoştea acest concept şi care este 

câmpul său de manifestare. Se vorbea, este adevărat despre „intoxicare”, 

„manipulare” , „zvonistică”, „inducere în eroare”, „propagandă albă, neagră sau 

gri” şi altele. Însă dezinformarea era ceva mult mai complex, conţinând elemente 

din toate formele de manifestare ale înşelătoriei propagandistice. Iar istoria a 

demonstrat că, dezinformarea era cunoscută şi aplicată din cele mai vechi timpuri, 

chiar dacă nu se numea aşa. Pe de altă parte, majoritatea celor care, într-un fel sau 

altul, au studiat dezinformarea, au ajuns la concluzia, că amploarea acţiunilor şi a 

operaţiunilor de dezinformare sunt, totuşi, limitate în timp şi spaţiu, în dependenţă 

de misiunile stabilite, scopurile urmărite, amploarea şi calitatea ţintelor, pregătirea 

şi experienţa specialiştilor, valoarea şi eficienţa vectorilor de transport ale 

mesajelor false.  

Epoca internetului a modificat întrucâtva această percepţie, având în vedere 

amplitudinea mesajelor false ce pot fi transmise, spaţiul imens pe care se află 

ţintele, rapiditatea transmiterii acestor mesaje şi nu în ultimul rând, de creşterea 

spectaculoasă a numărului de subiecţi posesori de mijloace de primire-transmitere 

electronică a mesajelor, precum şi a spaţiului de manifestare a acestor transmisii. 

Şi situaţia aceasta capătă noi valenţe prin apariţia de noi posibilităţi tehnice 

precum canale de comunicații de mare capacitate și viteză, automatizarea 

proceselor prin introducerea inteligenței artificiale, etc. Chiar şi în lipsa unor 

instrumente contemporane, aşa cum este internetul, se pare că au existat în 

trecutul istoric capacităţi, de astă dată preponderent intelectuale, pentru 

conceperea şi punerea în operă a unor campanii de dezinformare la scară mare, 

inclusiv regională sau planetară. 

Biserica creştină, încă de la naşterea ei, se pare că nu s-a putut feri de 

tentaculele dezinformării şi manipulării. Istoria evidenţiază în mod explicit că 

forţa şi prosperitatea unei civilizaţii sunt perfect îmbinate cu forţa şi prosperitatea 

religiei care o deserveşte. Iar decăderea civilizaţiei este în strânsă corelaţie cu 

declinul bisericii.  
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La 28 octombrie 312, dispare o lume, lumea civilizaţiei romane. Constantin, 

care este un păgân, îl înfruntă pe Maxentiu, la Ponte Milvio şi învinge (pod 

pietonal care rezistă şi azi peste Tibru, în Roma, constituind o reală atracţie pentru 

turiştii străini). Tradiţia istorico-religioasă spune că „păgânul” Constantin ar fi 

avut o viziune, prin apariţia pe cer a unei cruci impresionante, înconjurată de mai 

multe stele care formau un text, care spune că „prin acest semn, vei învinge”. 

Porunceşte să i se confecţioneze o cruce din pietre şi metale preţioase pe care o 

transformă într-un talisman pe timpul luptei din care, cum spuneam, iese 

învingător. Apariţia acestei viziuni a lui Constantin marchează data la care se 

presupune că s-a născut arta creştină. Maxentiu pierde, moare înecat în Tibru, iar 

Constantin intră în Roma în aclamaţiile mulţimii cu care sărbătoreşte victoria. Ce 

se întâmpla cu Constantin? El a fost păgân până când şi-a dat seama că ar putea fi 

în interesul său să devină creştin. Aşa trebuie să fie: păgânul Constantin să devină 

creştin, iar păgânul Maxentiu să dispară. Victoria de la Ponte Milvio simbolizează 

că politeismul dispare și monoteismul îi ia locul.  

Toată această istorie a născut comentarii, întrebări, aprecieri, păreri cu diferite 

nuanţe. Şi sunt destui cei care au interpretat naşterea creştinismului ca nefiind 

altceva decât o magistrală punere în scenă a unui scenariu geopolitico-religios 

conceput de ultimii împăraţi şi învăţaţi romani care nu se puteau consola cu 

gândul că un Imperiu măreţ, o civilizaţie cum era cea romană putea să se stingă cu 

atâta repeziciune sub loviturile „barbarilor”. În acest context se estima că o nouă 

religie fundamentată pe o doctrină puternică şi credibilă care să înlocuiască pe cea 

politeistă, depăşită, ar fi însemnat salvarea civilizaţiei romane. 

Dacă am admite o asemenea teorie, ar însemna să dăm un credit extraordinar 

de vizionari autorilor unui asemenea scenariu, care încă de la bun început ar putea 

fi caracterizat ca fiind cea mai amplă şi mai globală operaţiune a lumii (şi aici nu 

avem în vedere doar lumea romană, ci întreaga omenire cunoscută pe atunci) ale 

cărei efecte continuă să se producă şi astăzi. 

Sfântul Augustin, într-o deplină concordanţă cu tradiţia teocratică, consideră 

că dispariţia Imperiului Roman s-a datorat „voinţei lui Dumnezeu”, ceea ce 

înseamnă că atunci când a procedat aşa, a avut, se pare, motivele lui, care sunt şi 

obligatoriu cele bune. Este adevărat că pe atunci Sf. Augustin ştia că civilizaţia 

creştină va lua locul celei romane. 

Să fi fost aceasta o încercare de manipulare a opiniei popoarelor în scopul 

atragerii şi convertirii mai rapide a oamenilor la noua religie? A fost oare o 

strategie a înțelepților acelor timpuri de a evita dispariția Imperiului Roman prin 

îmbrățișarea de către urmașul acestuia, Imperiul Roman de Răsărit, a unei noi 

religii care se răspândea tot mai rapid în lumea romană? O fi fost o combinație de 

înțelepciune politică și dinamică religioasă ce a permis Imperiului Roman să mai 

dăinuie încă o mie de ani? Greu de dat un răspuns acceptat de toată lumea, exact 

cum se întâmplă și cu ideile răspândite prin dezinformare. Dacă aplicăm acestei 

situații teoria privind interpretarea evoluției istoriei umanității putem ajunge la cu 

totul altă concluzie care conține și părți din cele prezentate mai sus (o nouă religie 
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care dă naștere unei noi societăți sau un scenariu politic pentru o situație critică). 

În general, istoricii discută despre trei concepții de evoluție a istoriei umanității: 

liniară, ciclică și haotică. În afară de cei americani, care consideră că istoria are o 

traiectorie liniară în sensul că pentru ei cursul istoriei este ascendent, adică din 

bine în mai bine, marea majoritate a istoricilor consideră că istoria are un parcurs 

ciclic.  

Scenariul ciclic pare cel mai adecvat modului în care s-a trecut de la lumea 

romană la cea bizantină. La începuturile sale noua Biserică Creştină a depus 

eforturi mari pentru consolidarea ei și pentru unificarea dogmei creștine. Au fost 

create instituții (Papalitatea și Bisericile autocefale, Inchiziţia, Excomunicările, 

Sanctificarea, etc.), ulterior s-a acționat cu sabia pentru răspândirea noii credințe 

(Cruciadele). Duplicitatea unora dintre aceste acțiuni evidențiază că nici Biserica 

n-a fost scutită de probleme (schismele) sau de întrebări la care nu putea sau nu 

voia să răspundă. Care au fost, de exemplu, cauzele reale ale „demisiei” unui papă 

aflat în funcţie, lucru nemaipomenit până acum în istoria Bisericii Creştine? Sau, 

de ce actualul Papă, trece relativ uşor peste marile şi gravele probleme cu care se 

confruntă omenirea, dar ţine să declare public că există viaţă în univers sau că 

Biblia ar putea suferi îmbunătăţiri sau completări?! Poate că nu sunt decât 

tentative de a atenua o dezorientare tot mai evidentă a doctrinei creştine rămasă în 

urmă faţă de evoluţia societăţii umane. Sau sunt primele semnale că declinul 

civilizaţiei noastre a început deja iar Biserica se zbate să caute soluţii de a-l stopa 

sau limita. Şi ar fi doar o mică parte a retoricii, la care, evident e greu de dat un 

răspuns pe moment. Aici este vorba nu de ani ci de secole. O ultimă remarcă: 

evoluțiile marilor religii au o traiectorie similară cu cea a imperiilor.  

Scenariul unei vaste campanii de dezinformare, care a continuat să se 

manifeste permanent de aproape 2000 de ani, fără să dispună nici de o organizare 

socială cum este cea actuală, nici de specialişti în dezinformare, cum sunt cei de 

astăzi şi mai ales, nici de mijloacele tehnice de comunicare actuale, pare o 

performanță de neînchipuit. Mai plauzibil poate fi scenariul potrivit căruia 

conducătorii vremii confruntându-se cu situații excepționale au găsit mijloacele 

necesare de a le contracara sau de a le adapta intereselor lor. Au ales ceea ce 

câștiga popularitate în rândul maselor (Creștinismul), au folosit simboluri pentru a 

justifica alegerile făcute (bătălia de la Ponte Milvio), au luat măsuri de 

consolidare a puterii folosind deopotrivă crucea și sabia. Pentru cine se întreabă 

unde este dezinformarea, răspunsul este simplu: peste tot, de la început până la 

sfârșit. Singura necunoscută este cea legată de când a fost făcută conșient și când 

nu.  

Cu operaţiuni de dezinformare grandioase vom avea de-a face şi în prezent. 

Cei care au studiat fenomenul dezinformării nu se dau înapoi nici de la a întocmi 

clasamente, destul de subiective, dealtfel. Astfel, se apreciază că operaţiunea 

„vagonului plumbuit”, deşi acel vagon numai plumbuit nu era, prin care V. I. 

Lenin a fost transportat la Sankt Petersburg de către serviciile speciale ale 

Germaniei, pentru ca acolo să organizeze şi să conducă „măreaţa” Revoluţie 
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Socialistă din Octombrie 1917, care a avut loc, de fapt, în noiembrie. Scopul 

Germaniei era de a scoate Rusia din Primul Război Mondial şi a crea o breşă 

majoră în frontul de luptă al Antantei, lucru ce s-a şi întâmplat. Până la urmă 

această acțiune nu a folosit la nimic germanilor, care au pierdut războiul, însă a 

folosit lui Lenin, care a creat „Ţara Sovietelor” şi a încercat să aducă în lume 

„raiul comunist”. Această operaţiune de dezinformare a fost organizată de 

specialiștii germani în dezinformare de la Statul Major Imperial.  

Consecinţele acestei operaţiuni au fost de dimensiuni planetare: lumea a mai 

cunoscut un război mondial, mai devastator ca primul, a urmat o pace precară, 

urmată de un îndelungat Război Rece într-o lume divizată ideologic. 

Dezinformarea iniţială a fost alimentată permanent de o propagandă lipsită de 

scrupule, instrumentată de sovietici cu profesionalism şi cheltuieli imense (mai 

ales în sfera internaţională). 

Istoria operaţiunilor de dezinformare la nivel planetar continuă şi în perioada 

celui de Al Doilea Război Mondial, conform opiniei istoricului militar Victor 

Suvorov, un reprezentant de marcă al spionajului militar sovietic, care a fugit în 

Occident în timpul Războiului Rece unde a devenit unul dintre cei mai acerbi 

critici ai comunismului şi un controversat istoric al acestuia. Suvorov vehiculează 

câteva idei îndrăzneţe bazate pe o grămadă de argumente mai mult sau mai puţin 

credibile în legătură cu participarea Uniunii Sovietice la cel de-Al Doilea Război 

Mondial, idei care dacă se vor adeveri ar crea o adevărată decredibilizare a 

istoriografiei sovietice în domeniu. Suvorov susţine, nici mai mult, nici mai puţin, 

că germanii au avut în prima fază a agresiunii acel succes fulminant nu pentru că 

Stalin era nepregătit pentru război, ci din cu totul alte cauze:  

1. Deşi Hitler concentrase la graniţa de Vest a URSS trupe şi tehnică de 

război cu multe luni înainte de 22.06.1941, Stalin nu a crezut nicio clipă că armata 

germană va ataca URSS; 

2. Existența Pactului de Neagresiune sovieto-german nu a împiedicat Armata 

Roşie să se pregătească cu mult înainte de izbucnirea războiului cu Germania. În 

scopul unei ofensive generalizate în Vest, Armata Roşie pregătise o bază de 

plecare la ofensivă, dislocase trupe puternice în zona de graniţă cu Polonia, 

neluând nicio măsură pentru o cât de sumară amenajare a poziţiilor de apărare în 

varianta atacului teritoriului sovietic dinspre Vest. Spera ca trupele germane să se 

uzeze în războiul cu Occidentul, urmând ca el să le dea lovitura decisivă când nu 

se va aştepta. Pe toată întinderea frontierei de Vest nu existau raioane fortificate 

sau aliniamente de apărare consolidate pentru contracararea unei agresiuni armate. 

Trupele de la graniţă aşteptau semnalul plecării la ofensivă. Doar că Hitler, 

informat sau nu despre intenţiile sovietice, i-a luat-o înainte şi a atacat pe 

22.06.1941. Trupele şi tehnica de la sol, avioane, tancuri, autovehicule, toate 

descoperite, au constituit o ţintă uşoară pentru tancurile şi aviaţia germane. 

3. Decimarea corpului de comandă la toate nivelurile Armatei ruse de către 

Stalin au redus simţitor şansele marilor unităţi sovietice de a lua măsuri împotriva 

dezastrului din prima fază a războiului. Incompetenţa şi laşitatea au constituit un 
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alt factor, extrem de important pentru pierderea iniţiativei strategice de către ruşi, 

care aveau avantajul numeric, atât în oameni cât şi în tehnică. În teritoriul 

sovietic, pe baza de plecare la ofensivă, Armata Roşie dispunea de 12.379 tancuri, 

din care 1.588 T-34, cele mai bune tancuri din lume la acea dată, iar în aviaţie 

raportul de forţe era de 2/1 în favoarea ruşilor (mai puțin în ceea ce privește 

calitatea acestora unde avioanele rusești erau mult inferioare celor germane). 

Adevărul acestei catastrofe a fost ascuns cercetătorilor şi opiniei publice până 

la declasificarea documentelor operative din arhivele militare de la începutul 

acestui secol. Lucrurile au început să iasă la lumină şi acest proces este doar la 

început. Mitul Imperiului Sovietic cel Paşnic şi Neînarmat s-a prăbuşit, dovada că 

dezinformarea, oricât de bine ar fi fost pregătită, îşi atinge limitele şi adevărul 

începe să iasă la iveală. Probabil că și istoria participării URSS la Al Doilea 

Război Mondial va suferi unele modificări. Este foarte interesant faptul că 

istoricul rus contemporan, Mark Solonim, afirmă despre cartea lui Suvorov că este 

cea mai bună carte de istorie pe care a citit-o.  

Rescrierea istoriei le va fi de folos mai ales tinerilor. Cu siguranţă vor exista 

şocuri, contestaţii, proteste, sentimente de nemulţumire şi chiar ură împotriva 

celor care s-au silit să descopere adevărul. Mai rămâne o singură întrebare, anume 

dacă scrierile lui Suvorov au fost scrise la comandă sau nu? Și astfel putem intra 

în altă poveste despre dezinformare. 

Preţul victoriei URSS în război nu este cunoscut în întregime. Nici nu ar fi 

putut fi, în condiţiile unei acerbe campanii de dezinformare și a comportamentului 

specific dictaturii staliniste, ideologiei comuniste, de posibilităţile care existau în 

epocă de a ascunde adevărul, dintre care unele se perpetuează şi astăzi. Marele 

gânditor chinez din secolul al II-lea sau al IV-lea i.ch., generalul Sun Tzu, spunea 

că „întreaga artă a războiului e bazată pe înşelătorie”. Cu alte cuvinte, să nu avem 

niciodată impresia că un conflict militar, în prezent sau în viitor, se va desfăşura 

ca un duel între doi gentlemeni la marginea pădurii, cu arbitrii, martori şi norme 

cavalereşti. În niciun caz. Întotdeauna vor exista interese ascunse, mijloace de 

luptă secrete şi discuţii în spatele uşilor închise și trădări. Secolul în care trăim 

este supranumit „secolul minciunii” și putem constata că denumirea nu este 

exagerată cu nimic. Vectorii de dezinformare s-au diversificat, ajungând până la 

nivelul șefilor de state (sunt atâtea exemple încât nici nu mai este cazul să le 

enumerăm).  

Astăzi volumul de cunoştinţe de care dispunem despre dezinformare a crescut 

şi va continua să crească. Amploarea acţiunilor şi operaţiunilor de dezinformare a 

căpătat dimensiuni chiar planetare. Dacă J. P. Chatala făcea referire în scrierile 

sale la domeniul politic, iar V. Volkoff se desprindea cu greu de teoriile sale, mai 

ales în domeniul militar, astăzi, dezinformarea vizează absolut toate domeniile 

vieţii sociale – începând cu mediul, şi terminând cu viaţa politică şi conflictele de 

orice natură.  

La amploarea spaţiului şi capacitatea mijloacelor de purtare a mesajelor de 

dezinformare şi manipulare, comanditarii au nevoie de cât mai mulţi subiecţi 
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umani care să fie introduşi în joc. Era internetului poate susţine un asemenea 

demers. „Marea dezinformare” era, după cum am constatat, strâns legată de 

regimurile totalitare (stalinist, nazist, comunist ş.a.). Noile şi atât de performantele 

mijloace de comunicare de astăzi nu vor mai face posibilă o decelare a autorilor și 

ţintelor. Toată opinia publică va fi afectată, în grade diferite, de efectele 

dezinformării şi manipulării, însă tineretul şi presa vor constitui în continuare 

„ţinte cu grad mai mare de sensibilitate”.  

Teribila revărsare de informaţii false sau reale din zilele noastre a scăpat, se 

pare, demult, de sub control. Oamenii, cu preponderență tinerii, tind să depindă tot 

mai mult de mijloacele de „comunicare” pe care le posedă şi de care vor deveni pe 

zi ce trece mai dependenți. Este diminuată progresiv comunicarea interumană, 

apare însingurarea şi retragerea într-un univers care nu le aparţine decât într-o 

proporţie nesemnificativă. Izolarea individului devine pe zi ce trece tot mai 

evidentă. Cultura realizată pe internet este o spoială, este superficială, uneori 

datele folosite sunt intenționat sau neintenționat greșite și rezultatul este lenea și 

aservirea intelectuală a maselor care sunt tot timpul mai preocupate de altceva și 

tot mai puțin de garnisirea minții, discernământului, gândirii logice și creative. 

Într-un asemenea context, acţiunile de dezinformare şi manipulare vor avea 

succese sigure. Ceea ce se întâmplă azi în lume cu pandemia de Covid -19 nu este 

decât o demonstraţie a ceea ce reprezintă „dezinformarea globală”, care poate fi 

considerată o formă de control asupra minții umane. 

Dacă admitem că pandemia universală de Covid-19 este rezultatul unui 

megascenariu de dezinformare şi manipulare a opiniei publice internaţionale, pusă 

în operă de specialişti în domeniu, apar noi întrebări fără răspuns. Interesant este 

că acei „comanditari” care ar trebui să fie evidenţiaţi într-un final, nu sunt 

cunoscuţi încă. Cei care se perindă pe la televiziuni şi pe Internet şi care 

propăvăduiesc tot felul de teorii – mă refer la miliardarii, şefii unor instituţii 

internaţionale, etc., nu par a fi capabili de astfel de scenarii complexe. Scenariul 

pare pus la punct cu mult timp în urmă şi pus în mişcare abia atunci când 

condiţiile au fost prielnice. Şi este foarte posibil ca această pandemie să constituie 

doar o primă etapă a unui scenariu şi mai amplu, mai dur şi mai eficient, care ar 

putea cuprinde războaie regionale, criză alimentară, energetică, financiară, 

ecologică,  hidrologică, etc.  

Sunt semne că civilizaţia noastră intră într-o nouă etapă şi poate şi ultima. Şi 

dacă admitem aceasta, va trebui să fim de acord că şi religia, poate ultimul nostru 

reazem, va fi marcată de o criză majoră care va afecta profund întreaga umanitate. 

 

Concluzii 

În lumea de azi, dezinformarea a căpătat o altă filosofie. Termenii în care ea 

se preconizează, se constituie şi se materializează diferă radical de felul în care se 

petreceau lucrurile acum 20-30 de ani. Şi mai trebuie subliniat că astăzi, 

dezinformarea a căpătat o dimensiune globală, iar concepţia nu mai aparţine unor 

grupuri restrânse, în care rolul principal îl jucau serviciile secrete. „Comanditarii”, 
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care erau de regulă în spatele cortinei, apar fără jenă pe scena publică. Scopurile 

campaniilor de dezinformare se descoperă greu şi accidental. Ţintele şi scopurile 

sunt greu de precizat. Intoxicarea şi, în consecinţă, manipularea opiniei publice 

sunt atât de stresante şi obositoare, încât la un anumit moment se instalează lipsa 

de interes faţă de evenimente, ceea ce augmentează efectul dezinformări.  

Actorii principali ai unui „joc de dezinformare”, se cunosc şi sunt puţini la 

număr. În rest, nu există decât figuranţi, care plătiţi cu bani grei sau din spirit 

gregar fac jocurile celor care au conceput operaţia de dezinformare. Prin media 

socială dezinformarea se prezintă ca un drog letal. 

Se estimează că dacă aceasta va fi traiectoria urmată de dezinformare, efectul 

ei se va diminua treptat datorită instalării neîncrederii și în final se va ajunge la 

dispariţia ei totală. Aceasta se va redefini în funcţie de noua matrice a societăţii 

viitorului. Cu alte cuvinte, ne vom obişnui să trăim cu dezinformarea în „casă” şi 

vom căuta să consumăm informaţii din zona divertismentului ieftin şi grotesc. De 

aici până la autointoxicare şi autodezinformare nu mai e decât un singur pas, 

datorat unei indiferenţe egale cu inconştienţa. 

În viitor nu prea va mai exista o posibilitate reală de protecţie împotriva 

efectelor dezinformării. Autocontrolul, autoeducaţia, cultura generală, spiritul 

critic, autoexigenţa în selectarea informaţiilor reale nu vor mai fi suficiente. 

Nu trebuie uitat statul care, în prezent se implică activ în combaterea 

dezinformării, dar care în viitor, rămas fără inamic, ar putea ajunge să folosească 

toate cunoștințele acumulate, precum și tehnologiile folosite, pentru realizarea 

altor scopuri care pot aduce atingere libertății și liberului arbitru propriilor 

cetățeni.  
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TRANSUMANISMUL, TEHNOLOGIILE 

EMERGENTE ȘI MEDIUL DE 

SECURITATE AL VIITORULUI 
 

Conf.univ.dr. Alba Iulia Catrinel Popescu 

 

Motto: „Am venit să vă vestesc Supra-omul. Omul este 

ceva ce trebuie depășit.”  

Friedrich Nietzsche, Aşa grăit-a Zarathustra 

 

În urmă cu jumătate de secol, ideea perfecţionării biologice a rasei umane 

prin manipulare genetică sau prin crearea de hibrizi om-mașină era automat 

etichetată drept o fabulaţie periculoasă, care amintea de supra-omul ideologiei 

naziste. Astăzi, după câteva decenii de cercetări în domeniul transumanismului, 

lumea nu îşi mai pune problema „dacă” supra-omul va deveni realitate, ci se 

întreabă „când” şi „în ce fel” va arăta omul hibrid. Prin urmare, este doar o 

problemă de timp până când supremaţia omului născut din jocul aleatoriu al 

genelor va fi detronată de omul hibrid, omul „îmbunătăţit”, de „supra-om”. Un 

„supra-om” aflat în simbioză cu inteligența artificială, care îşi va putea încărca 

mintea pe un computer sau în cloud şi se va putea conecta într-un roi de interfeţe 

creier-maşină. Un „supra-om”, care va comanda armate de roboţi şi cyborgi şi va 

popula spațiul cosmic şi cele mai neospitaliere regiuni ale planetei. 

Prezente în spaţiul public la nivel de ştiri de presă, de dezbatere între 

specialiştii în etică medicală sau de eseistică de tip science-fiction, cercetările în 

domeniul transumanismului au deja o istorie de câteva decenii. Ele s-au născut 

dintr-o serie de nevoi cât se poate de umane, legate de creştere şi supravieţuire. 

Din momentul în care omul a conştientizat că viaţa sa nu este altceva decât o 

perioadă de timp între două evenimente implacabile, naşterea şi moartea, el a 

căutat să îşi prelungească tot mai mult acest răgaz al existenţei sale pământene. Pe 

de altă parte, egoismul şi lăcomia de putere, născute din nevoile supravieţuirii şi 

creşterii, i-au dominat comportamentul, transferându-se şi asupra societăţii 

umane, mai mult sau mai puţin structurată în formaţiuni statale, pe care au 

predispus-o la anarhie. În aceste condiţii, nevoia de ierarhie a venit natural, pentru 

că a adus cu sine stabilitatea şi relativa prosperitate. Ierarhia a impus disciplină şi 

norme, a creat statul şi structurile de forţă şi, mai apoi, ambiţiile statale, 

expansionismul, imperialismul şi nevoia supremaţiei militare, cel mai important 

instrument de putere al umanităţii. Dacă i-au trebuit milenii până când să 

descopere praful de puşcă şi alte câteva sute de ani până când să construiască 

primul motor cu abur, în era tehnologică actuală, omului i-au trebuit doar câteva 

decenii pentru a trece de la procesor la microprocesor, de la tehnologii la nano-

tehnologii, de la statutul de observator al fenomenelor meteorologice la cel de 

creator al unor astfel de fenomene. 
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Ştiinţele fundamentale răspund acestor nevoi. Biologia poate acţiona pe 

genomul uman şi poate elimina sau amplifica acele secvenţe genice care îi 

programează apoptoza celulară. Biochimia poate identifica mecanismele 

biochimice responsabile pentru homeostazie, chimia farmaceutică studiază noi şi 

noi categorii de substanţe active menite să îmbunătăţească starea de sănătate a 

subiectului uman. Medicina coroborează informaţii din toate aceste ştiinţe şi le 

utilizează în scopul prelungirii vieţii individului uman. Iar, matematica, fizica şi 

ştiinţele inginereşti aduc progresul tehnologic şi îl pun în slujba omului şi 

năzuinţelor sale. În plină eră tehnologică, a inteligenţei artificiale şi a 

tehnologiilor strategice emergente precum biotehnologia, genomica, 

nanotehnologia, știința materialelor, logica computațională, neuroștiința cognitivă, 

cercetarea în domeniul transumanismului nu reprezintă altceva decât sinteza 

tuturor acestor preocupări. Sau, cu alte cuvinte, cercetarea în domeniul 

transumanismului este pe cale să genereze acel „supra-om” aflat în simbioză cu 

inteligenţa artificială. Prin urmare, se pune întrebarea cum ar putea arăta lumea în 

momentul apariţiei „omului cel nou”? Va mai fi ea structurată după aceleaşi 

criterii de putere? Care ar putea fi impactul securitar al apariţiei unor interfeţe 

creier-maşină şi al tehnologiilor emergente aferente? Cat de pregătite sunt statele 

pentru acest sprint tehnologic nemaiîntâlnit până în prezent? Şi ce ar trebui să facă 

pentru a se adapta unui astfel de context? 

 

Ce este transumanismul? 

Ideea supra-omului nu este deloc recentă. Ea a fost o constantă a epocii 

romantice, iluministe. În plan filozofic a fost teoretizată de mari gânditori, precum 

germanul Friedrich Nietzsche (1844-1900), care anunţa că „Dumnezeu este mort” 

şi ca lumea va aparţine „supra-omului” şi voinţei sale de putere. În plan literar, 

britanica Mary Shelley (1797-1851) a scris despre „Frankenstein sau Modernul 

Prometeu”, doctorul animat de ideea de a naşte viață din materia moartă, 

rezultatul fiind un monstru uriaş cu puteri excepționale. Prin urmare, 

transumanismul nu este un curent de gândire izolat, un fenomen de nişă menit 

extincţiei din momentul în care lumea ar urma să-şi piardă interesul în privinţa sa, 

ci el este deja o constantă a preocupărilor umane care, în era tehnologică actuală, 

are şanse de materializare. 

Enciclopedia Britannica defineşte transumanismul ca fiind o „mișcare socială 

și filozofică dedicată promovării cercetării și dezvoltării unor tehnologii robuste 

de îmbunătățire a omului. Astfel de tehnologii ar crește percepția senzorială 

umană, capacitatea emoțională şi capacitatea cognitivă și ar conduce la 

îmbunătățirea radicală a sănătății umane și la extinderea duratei de viață a omului. 

Astfel de modificări rezultate din adăugarea de tehnologii biologice sau fizice ar fi 

mai mult sau mai puțin permanente și integrate în corpul uman”.  
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Transumanismul a apărut ca noţiune în 1957, în eseul cu acelaşi nume, 

publicat de biologul și filozoful englez Sir Julian Huxley (1887-1975), fratele 

scriitorului Aldous Huxley (1894-1963)
2
.  

Adept al darwinismului social
3
, evoluționist, teoretician al eugeniei și 

reprezentant al globalismului ştiinţific şi cultural în calitatea sa de prim director 

general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 

(UNESCO) în perioada 1946-1948, Julian Huxley s-a referit în principal la 

îmbunătățirea condiției umane prin schimbări sociale și culturale. În opinia sa, 

instituțiile sociale, prin mecanisme specifice ingineriilor sociale, ar avea 

posibilitatea de a interfera în evoluția umanităţii prin rafinarea și îmbunătățirea 

speciei. Eseul lui Huxley este considerat a fi documentul fondator al Mişcării 

Transumaniste, care consideră că umanitatea va putea fi îmbunătăţită nu atât prin 

inginerii sociale cât, mai ales prin tehnologie. 

Autodefinită ca fiind libertariană
4
, Mişcarea a reunit oameni de știință, 

cercetători în înalte tehnologii şi gânditori precum informaticianul și futuristul 

american Ray Kurzweil, informaticianul și roboticianul canadian Hans Moravec, 

cercetătorul american în nanotehnologie Eric Drexler, filozoful american James 

Hughes, filozoful suedez Nick Bostrom și mulţi alţii. Principiul care guvernează 

întregul discurs al Mişcării este „extropianismul”, o filozofie dedicată depășirii 

limitelor umane.  

De-a lungul timpului, în cadrul Mişcării s-au delimitat două viziuni 

majoritare despre ceea ce ei numesc „post-umanitate”. Una consideră că 

îmbunătățirile tehnologice și genetice pot creea o specie distinctă de oameni 

radical îmbunătățiți. Cealaltă crede că în viitor va fi creată o inteligență artificială 

superioară celei umane. Unii sunt de părere că instituțiile sociale și culturale, 

naționale și internaționale, precum religia, familia, sistemul libertăţilor individuale 

vor fi în mare parte irelevante pentru traiectoria dezvoltării tehnologice – 

dependentă exclusiv de forțele pieței și de natura progresului tehnologic. 

Traiectorie care ţinteşte un punct final, în care inteligența artificială se va contopi 

cu inteligenţa umanității. Un punct final în care se va naşte omul nou, omul 

perfecţionat, cu atribute fizice şi psihice crescute, o sănătate generală îmbunătăţită 

și o durată a vieții mult mai lungă. Alţii consideră că instituțiile sociale pot 

influența traiectoria dezvoltării tehnologice. În acest sens, în 1998, a fost fondată 

World Transhumanist Association, angajată pe drumul „spre o triplă civilizaţie a 

                                                           
2
 Autor, printre altele, al romanului intitulat Minunata lume nouă, publicat în 1932, în care 

vorbeşte despre o societate distopică dictatorială, în care cetăţenii sunt controlaţi prin manipulare 

genetică şi prin informaţii false. 
3
 Teorie sociologică, fondată de Herbert Spencer (1820-1903), care explică evoluţia societăţii în 

baza teoriei selecţiei naturale a lui Charles Darwin. A fost foarte populară la sfârşitul secolului al 

XIX-lea şi în prima jumatate a secolului al XX-lea. 
4
 „Concepție filozofică potrivit căreia acțiunile nu sunt determinate cauzal, dar nici nu se 

desfășoară la întâmplare, fără nici o intervenție rațională, responsabilă. Liberalism politic și 

economic integral, care presupune maximizarea dreptului individului și minimizarea rolului 

statului”. 
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superinteligenţei, superlongevităţii, superfericirii”, menită să promoveze 

dezvoltarea tehnologiilor de îmbunătățire a omului și pentru a combate acele forțe 

sociale care s-ar putea opune progresului tehnologic. 

O prezentare devenită clasică a obiectivelor şi preocupărilor transumaniștilor 

îi aparţine filozofului britanic Max More, unul dintre cei mai cunoscuți 

teoreticieni ai Mişcării. Acesta descrie transumanismul ca fiind „un termen 

general dat școlii de gândire care refuză să accepte limitările tradiționale ale 

omului, cum ar fi moartea, boala și alte fragilități biologice. Transumaniștii sunt 

de obicei interesați de o varietate de subiecte futuriste, inclusiv migrația în spațiul 

cosmic, încărcarea minții pe dispozitive computerizate și suspendarea crionică. 

Transumaniștii sunt, de asemenea, extrem de interesați de subiecte mai imediate, 

cum ar fi bio și nanotehnologia, computerele și neurologia. Transumaniștii 

deplâng paradigmele standard care încearcă să facă lumea noastră confortabilă de 

dragul împlinirii umane”. 

 

Direcţii de cercetare în transumanism  
Sarwant Singh, unul dintre cei mai de anvergură tehnocrați ai momentului, 

spunea în 2017, într-un articol publicat în revista „Forbes” că „anii următori vor 

introduce o serie de capacități de augmentaţie a corpului, care le vor permite 

oamenilor să fie mai inteligenți, mai puternici și mai capabili decât suntem 

astăzi”. Aceste obiective de augmentaţie urmează a fi atinse prin câteva direcţii 

majore de cercetare ştiinţifică în transumanism precum: 

1. Suspensia criogenică prin înghețarea corpului sau a creierului; 

2. Încărcarea minții pe un computer sau în cloud; 

3. Superinteligență prin ascensiunea inteligenței artificiale; 

4. Crearea de Roboți și Cyborgi (organisme computerizate) care nu 

mai depind de corpurile biologice; 

5. „Mintea stupului” prin conectarea creierelor umane într-un roi de 

interfeţe creier-maşină. 

În cadrul acestor direcţii de cercetare se conturează o serie de cercetări 

aplicate precum reies dintr-un raport special al Lifeboat Foundation Safeguarding 

Humanity, una dintre organizaţiile fanion ale Mişcării: 

 Crionica, descrisă ca fiind „conservarea de înaltă fidelitate 

a corpului uman, și în special a creierului, după ceea ce am numi 

moarte, în așteptarea unei posibile renașteri viitoare. [...] În vitrificare, 

creierul nu este înghețat în mod convențional, ci cu un amestec 

crioprotector (antigel), care previne eficient formarea cristalelor, 

făcând ca apa să înghețe fără probleme, ca sticla”. 

Cercetările în domeniu datează din anii 1970, când a fost fondat, spre 

exemplu, Institutul de Crionică din Michigan. Domeniul se bucură de susţinere, 

după ce ar fi fost demonstrată revenirea la viaţă a broaştelor congelate în 

prealabil. Dar, spun transumaniștii, un succes al tehnologiei se va putea raporta 

abia după dezvoltarea tehnicilor de nanotehnologie moleculară (MNT), când 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL VII/nUMĂRUL 13 • APRILIE 2022 

ADMRR „aL.I. CUZa”  90 

 

cristalele de gheaţă aflate în spațiile intracelulare se vor putea topi lent și 

metabolismul va putea fi repornit prin declanșarea reacțiilor chimice adecvate în 

interiorul celulelor. 

 Realitatea virtuală, care va înlocui treptat realitatea.  

Astfel, spun susţinătorii acestei tehnologii, «simulările vor deveni mediile 

preferate pentru muncă și joacă. Destul de curând, principalul obstacol în calea 

unei realităţi virtuale cu adevărat captivante nu va fi vizualul, ci hapticul, simțul 

nostru tactil. Pentru a ne păcăli simțurile, făcându-ne să credem că tehnologiile 

haptice transmit un lucru real, „frecvența cadrelor” trebuie să fie semnificativ mai 

mare decât pentru tehnologiile vizuale, câteva sute de actualizări pe secundă, mai 

degrabă decât câteva zeci – motiv pentru care dezvoltarea ar putea dura încă un 

deceniu sau două. Dar multe milioane de dolari sunt în prezent investiți în eforturi 

pentru a dezvolta o realitate virtuală avansată». 

Realitatea virtuală a devenit un subiect cât se poate de real în perioada 

pandemiei SARS-COV II, când mari instituţii de cultură au oferit tururi virtuale 

prin colecţii de artă şi muzee sau platformele de jocuri computerizate gen World 

of Warcraft sau Second Life au depăşit 13 milioane de abonaţi. 

 Terapia genică cu vector adenoviral, prin care genele 

„rele” sunt înlocuite cu gene „bune” (vezi grafica din Figura 1) sau cu 

vector de tip ARN mesager care poate schimba, în mod selectiv, 

producţia proteică a mitocondriilor.  

În acest sens există deja Programul de cercetare anti-îmbătrânire SENS 

(Strategies for Engineered Negligible Senescence – Strategii pentru senescență 

neglijabilă proiectată), care urmăreşte să atingă așa-numita „viteză de evadare a 

longevității”, care ar putea conduce la durate de viață nedefinite şi, desigur, 

tehnologiile de producţie a vaccinurilor anti-COVID bazate pe ARN mesager. 

Dar, spectrul acestei tehnologii poate fi mult mai larg, de la terapii oncologice, la 

tratamentul obezităţii morbide, al bolilor auto-imune sau congenitale. 

 
Terapie genică prin vector adenoviral 

 

 Colonizarea spaţiului cosmic prin construirea coloniilor 

spațiale în zona centurii de asteroizi a sistemului Pământ-Lună, în 
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special în apropierea punctelor Lagrange
5
 stabile, destinate să 

găzduiască miliarde de indivizi care se vor naște în viitor.  

Aceste colonii spaţiale ar urma să fie create în habitate precum cele descrise 

în 1977 de fizicianul american Gerard K. O’Neill în cartea sa, Înalta frontieră: 

Coloniile umane în spațiu. O’Neill a propus trei modele de habitat rotative pentru 

a genera gravitație artificială: „Island one” – o sferă Bernal
6
 modificată; „Island 

two” – un torus Stanford
7
; și „Island 3” – doi cilindri O’Neill contrarotativi

8
. 

Materialele de construcţie ale acestor habitate ar urma să fie extrase de pe Lună și 

din asteroizi. Habitatele ar urma să fie iluminate de Soare și alimentate cu energie 

prin panouri solare. Tezele lui O’Neill şi ale predecesorilor săi au fost, ulterior, 

dezvoltate de Marshall T. Savage, autorul cărţii Proiectul Mileniului: Colonizarea 

Galaxiei în opt paşi uşori, publicată în 1993.  

 Sisteme cibernetice menite să suplinească deficienţe ale 

organelor umane.  

Spre exemplu poate fi menționat dispozitivul implantabil fără fir al companiei 

Neuralink, condusă de magnatul american Elon Musk. „Fire” mai mici decât părul 

uman sunt implantate de robot în creier și pot detecta apoi activitatea neuronilor. 

Pe termen imediat, acest lucru este foarte promițător din punct de vedere medical 

în tratarea unor afecţiuni neurologice grave precum Boala Parkinson şi alte forme 

de degenerescenţă neuronală. De asemenea, „citirea minţii” este o preocupare tot 

mai vizibilă a marilor companii. În 2019, magnatul american Mark Zuckerberg a 

anunțat planurile Facebook de a „construi un dispozitiv neinvaziv, portabil, care 

să permită oamenilor să scrie pur și simplu imaginându-și că vorbesc” şi a 

achiziţionat un start-up care urmăreşte dezvoltarea unei interfeţe creier-mașină. 

Acest proiect va veni în întâmpinarea persoanelor cu tetraplegie, care ar putea 

astfel să-și „exprime” gândurile, urmând ca, pe termen lung, toată lumea să-și 

poată controla dispozitivele electronice folosind semnalele creierului. În China, a 

fost dat publicităţii un studiu efectuat pe elevi, care purtau pe cap „bentiţe Focus” 

produse de compania BrainCo, reprezentând dispozitive care le măsurau 

activitatea creierului și se aprindeau în diferite culori pentru a arăta nivelurile de 

                                                           
5
 „Punctele Lagrange, denumite astfel după matematicianul și astronomul italian Joseph-Louis 

Lagrange (1736-1813), sunt locuri de echilibru gravitațional din sistemul solar. Obiectele care sunt 

plasate în aceste locații tind să stea acolo, pentru că forțele sunt în echilibru. Cu alte cuvinte, 

punctele Lagrange sunt locații din sistemul solar unde obiectele pot orbita Soarele la aceeași viteză 

ca o planetă, stând în același loc în raport cu ambele corpuri cerești (Soare și planetă)”. 
6
 Concept de habitat spaţial permanent propus în 1929 de John Desmond Bernal (1901-1971), 

constând dintr-o carcasă sferică goală, care nu se rotește, cu un diametru de 16 km, umplută cu aer. 
7
 Torusul Stanford este un proiect propus de NASA pentru un habitat spaţial permanent. Proiectul 

vizează construirea unei staţii spaţiale rotative în formă inelară, concept iniţial teoretizat de 

inginerul german Wernher von Braun (1916-1977) şi de inginerul sloven Herman Potočnik (1892-

1929).  
8
 Un cilindru O’Neill ar urma să fie constituit din doi cilindri contra-rotativi, cu diametru de 8,0 

km şi lungime de 32 km fiecare, conectaţi la fiecare capăt printr-o tijă mobilizată printr-un sistem 

de rulmenţi. 
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concentrare ale subiectului testat. Iar, compania americană Microsoft a anunțat 

punerea pe piață a Microsoft Surface, un computer desktop fără mouse și fără 

tastatură, care preia informații din trasarea degetelor și gesturile mâinii. Şi lista 

acestor companii poate continua. 

 Robotica autonomă cu auto-replicare, considerată 

„Sfântul Graal al roboticii”.  

O descoperire datând din anii 1980, când a fost publicat studiul de referință al 

NASA, intitulat Automatizarea avansată pentru misiuni spațiale, a constatat că 

auto-replicarea robotică este doar o chestiune de inginerie și că nu sunt necesare 

descoperiri teoretice fundamentale. Astfel, se amintea în studiul respectiv citat de 

raportul Fundaţiei Lifeboat, „designul s-a bazat pe cărucioare electrice care rulau 

pe șine în interiorul fabricii, pe «mașini de pavaj» care direcționează lumina 

soarelui pentru a topi regolitul lunar, pe mineri robotici de bandă pentru obținerea 

de materii prime și pe un panou cu celule solare pentru alimentare. După 10 ani, 

peste 100.000 de tone de fabrici lunare ar putea fi produse în mod autonom. 

Funcțiile fabricilor ar putea fi apoi deturnate în beneficiul coloniștilor umani, 

folosite pentru a produce locuințe și pentru a furniza cantități mari de energie 

solară”. Proiectul ar putea fi aplicat pe Pământ la construirea fabricilor cu auto-

replicare care ar putea transforma spaţii aride şi improprii vieţii din Australia, 

Arctica sau din regiunile abiotice ale fundului Oceanului Planetar în platforme 

gigantice pentru colonizarea umană. 

 Manufacturarea moleculară prin nanotehnologie 

moleculară (MNT), considerată a fi „Sfântul Graal al producției”.  

Dispozitivele moleculare ar urma să dezvolte aplicaţii medicale pentru 

reparaţii de organe fără intervenţie chirurgicală, în terapie celulară ţintită sau în 

crearea aşa-numitelor „utility fogs” – colecție ipotetică de nanoboți care pot 

replica o structură, utili în refacerea structurilor biologice compromise definitiv 

prin necroză. Aceste dispozitive ar putea fi utilizate şi în afara medicinei, inclusiv 

în scop criminal, dacă astfel de produse greu vizibile cu ochiul liber ar fi încărcate 

cu otravă şi ar fi introduse în spaţii închise sau dacă ar fi utilizate ca vectori 

militari pentru distrugerea mediului înconjurător. 

 Inginerie la scară largă, respectiv construirea de structuri 

cu lungimea de cel puțin 1.000 km într-o singură dimensiune, cum ar fi 

un ascensor spațial ca sistem de transport planetă-spațiu, Globus 

Cassus
9
 sau sfera Dyson

10
.  

Cu ajutorul sistemelor de robotică cu auto-replicare, se afirmă în raportul 

Fundaţiei Lifeboat, „producția unor astfel de structuri mari ar putea fi realizată în 

                                                           
9
 Globus Cassus este un proiect artistic și o carte concepută de un grup de arhitecți și artiști 

conduși de Christian Waldvogel. Această lucrare prezintă transformarea conceptuală a planetei 

Pământ într-o lume artificială mult mai mare cu o ecosferă și un ecosistem pe suprafața sa 

interioară. 
10

 Megastructură ipotetică care înconjoară complet o stea şi captează o mare parte din energia sa. 
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mare parte prin drone autonome, agenții inteligenți gestionând doar funcțiile și 

arhitectura de cel mai înalt nivel”. 

 Mind uploading sau încărcarea minții, denumită şi 

inteligență non-biologică, are la bază ideea că procesarea cognitivă 

poate fi implementată şi pe alte substraturi decât pe neuroni.  

În acest sens pledează cercetările în neurofiziologie și construcția recentă a 

primei proteze cerebrale din lume – o copie artificială a girului hipocampului. 

Conform acestor cercetări, se pare că mințile noastre sunt definite mai mult de 

modelul de informații pe care îl întruchipează, decât de tipul de „hardware” pe 

care sunt implementate. Desigur, această direcţie de cercetare ţinteşte către o 

completă „protezare” sintetică a creierului uman. Un creier sintetic nu va mai fi 

afectat de boli degenerative, deşi se va confrunta cu alte tipuri de 

disfuncţionalităţi, şi, foarte important, purtătorii unor astfel de dispozitive 

cerebrale se vor putea uni în reţele computerizate, în cloud-uri globale. Mai mult, 

clonele unor astfel de indivizi, vor primi un trup biologic şi un creier încărcat cu 

amintiri stocate în reţea. 

 Inteligenţa artificială generală (GA), o super-inteligenţă 

extinsă, capabilă să conducă lumea.  

În prezent, cel mai rapid supercomputer din lume, Fugaku, produs în Japonia, 

atinge o viteză de 415,5 petaFLOPS, un petaflop reprezentând un milion de 

miliarde de operațiuni pe secundă. Este urmat de Summit şi Sierra, de producţie 

americană, cu 148,6 petaFLOPS, respectiv 94,6 petaFLOPS şi de 

supercomputerul produs în China, Sunway TaihuLight cu 93,01 petaFLOPS. Şi 

cercetările continuă. 

Aşa cum conchide Michael Anissimov, autorul raportului special al Fundaţiei 

Lifeboat, „dacă materiile prime, cum ar fi nisipul, pot fi convertite în cipuri de 

computer și apoi în minți inteligente, în cele din urmă majoritatea materialului din 

sistemul solar ar putea deveni inteligent și conștient. Rezultatul ar fi o „Renaștere 

noetică”: extinderea inteligenței și a experienței dincolo de cele mai sălbatice vise 

ale noastre”. 

 

Potenţialul impact în plan securitar al transumanismului 

Geopolitologul american Francis Fukuyama a etichetat transumanismul drept 

„cea mai periculoasă idee din lume”. O afirmaţie care a născut controverse între 

susţinătorii şi criticii acestor direcţii de cercetare. 

Ne aflăm într-o perioadă de convergență, de interdisciplinaritate, care 

revoluționează domenii precum tehnologia informației și electronica, energia și 

mediul, medicina și îngrijirea sănătății, biotehnologia și agricultura, securitatea 

globală și națională. Pe de o parte, convergența tehnologică are potențialul de a 

satisface nevoile umane de bază și de a îmbunătăți calitatea vieții umane iar, pe de 

altă parte, suscită preocupări serioase în domeniul securității. 

Desigur, cu toţii ne dorim ca boli incurabile, oncologice şi debilizante, 

congenitale sau dobândite, să fie eradicate. Desigur, cu toţii ne dorim să trăim mai 
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mult şi mai bine, să fim mai frumoşi, mai sănătoşi, mai plini de energie, mai 

inteligenţi. Şi, toate aceste tehnologii care revoluţionează medicina aduc mult 

doritele soluţii salvatoare pentru oamenii aflaţi în suferinţă sau vin în 

întâmpinarea aspiraţiilor de desăvârşire ale celor nemulţumiţi de aspectul şi 

performanţele lor biologice. Şi nu doar atât. Oamenii „perfecţionaţi” vor fi mult 

mai productivi intelectual şi economic. Simbioza om-inteligenţă artificială va 

reconfigura tabloul macroeconomic, aspect vizibil deja în perioada actualei 

pandemii, când au înflorit activităţile online şi când economia informală a dus la o 

reconfigurare a modului de a face comerţ, spre exemplu. 

Întrebarea este dacă și cum putem menține controlul acestui proces de 

cercetare pe termen lung? Ce se va întâmpla când cercetarea va trece la celălalt 

nivel, al îmbunătăţirii funcţiilor biologice ale omului sănătos? Când viitorii părinți 

vor prefera conceperea in vitro a copiilor lor, pentru că astfel vor putea 

„comanda” un „super-copil”, cu fizionomia considerată de ei perfectă şi cu 

capacități cognitive şi biologice îmbunătățite? Cât de aproape vom fi de apariția 

unei noi specii umane? Şi cum se va raporta această specie umană îmbunătăţită la 

cea născută natural, în familii care nu au posibilități materiale care să le permită 

asemenea intervenții tehnologice asupra produsului lor de concepţie sau nu doresc 

să o facă? Va apărea o nouă segregare? Va apărea o nouă clasă dominantă, top-

dog, şi o nouă clasă dominată, under-dog? 

Ce se va întâmpla când neuroștiințele, neurofarmacologia, protezele cognitive 

şi interfețele creier-mașină vor depăşi stadiile incipiente actuale de dezvoltare şi 

vor oferi posibilitatea încărcării cunoaşterii creierului, cu memoria, afectul, voinţa 

și alte procese neurologice pe un computer, ducând la crearea acelui cloud 

computing post-uman? Ce se va întâmpla, însă, atunci când o forţă exterioară va 

virusa acest sistem de tip cyborg sau când furnizorul tehnologiei va interveni 

asupra produsului biotehnologic uman, ştergându-i afectul sau alte componente 

ale personalităţii sale? Unde va mai fi liberul arbitru al individului post-uman? 

Despre care „drepturi” ale omului şi ale post-omului va mai fi vorba? Despre ce 

fel de securitate umană va mai fi vorba şi care ar putea fi rezultatul unei astfel de 

„programări”? 

Dar, până la eventuala materializare a acestor direcții de cercetare, câteva 

aspecte sunt certe. În prezent, Mişcarea Transumanistă este mai activă ca 

niciodată iar, câteva state deţin supremaţia în domeniile sale de cercetare. Deloc 

întâmplător, aceste state sunt şi cele mai mari puteri tehnologice. Japonia, SUA, 

China, Germania, Italia s-au remarcat în domeniul dezvoltării inteligenţei 

artificiale. SUA şi China au dezvoltat programe de cercetări în domeniul interfeţei 

om-mașină, al sistemelor cibernetice şi al manufacturării moleculare. SUA şi 

Rusia au deja decenii de cercetare în crionică. Israelul se remarcă în terapii 

genice. Rusia, SUA şi China dezvoltă cercetări în domeniul spaţial, al colonizării 

spaţiului cosmic şi al sistemelor de armanente spaţiale. Devine tot mai clar că ne 

îndreptăm spre o cursă globală a „îmbunătățirii umane” şi a tehnologiilor 

strategice aferente. O „cursă” a „bunelor intenţii” care, dacă nu va fi extrem de 
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riguros controlată internaţional, prin norme şi mecanisme de control încrucişat 

foarte stricte, va „pava drumul spre Iad”. O „ultimă” competiţie globală, care va 

face diferenţa între viitorii învingători şi învinşi. 

 

Care va fi impactul în plan securitar al acestei „curse”?  

În primul rând, lumea se va reconfigura după criterii tehnologice. Puterea 

statală nu se va mai putea raporta doar la clasicele dimensiuni teoretizate de 

politologi ci, înainte de toate, ea se va exprima prin capacitate tehnologică şi prin 

gradul de participare la cercetarea tehnologică globală. 

Cercetarea va avea un impact masiv asupra domeniului militar, atât în 

privinţa sistemelor de armamente, cât şi în privinţa modului în care va fi condus 

războiul. Un război modern, al platformelor spaţiale, al vehiculelor fără pilot, al 

confruntării cibernetice şi electronice, al roboților androizi, nanoboților şi, foarte 

posibil, al cyborgilor. 

Prin urmare, viitorii poli de putere hegemonică vor aparţine puterilor 

tehnologice, care vor constitui alianţe militare şi tehnologice cu state interesante 

sub aspectul cercetărilor sectoriale, al poziţiei geostrategice şi al materiilor prime 

ale viitorului – minereuri strategice (inclusiv siliciul din nisip). Pe cale de 

consecinţă, va exista o amplificare a competiţiei geopolitice pentru controlul 

ţărmurilor maritime şi al platformelor continentale, dar şi al subsolurilor bogate în 

minereuri strategice. Statele fără ambiţii tehnologice şi mai puţin ofertante din 

perspectiva resurselor şi a poziţiei geostrategice, vor alcătui marginalitatea 

subdezvoltată, colonizabilă, supusă jocului geopolitic.  

Prăpastia tehnologică va fi mai adâncă şi mai radicală ca orice altă diviziune a 

lumii. Hegemonii tehnologiilor emergente vor acumula mai multă putere ca 

oricând. Alinierea şi structurarea sistemului internaţional va fi mult mai riguroasă. 

Statele dependente de „umbrela” securitară a hegemonului tehnologic vor fi şi mai 

obediente. Cu cât vor fi mai mulţi hegemoni tehnologici, cu atât riscul major al 

unei dictaturi tehnologice unipolare va fi mai mic.  

Cursa tehnologică va aduce cu sine o nouă dilemă a securităţii şi o nouă 

spirală a înarmărilor. În noua dilemă a securităţii se va pune întrebarea ce fel de 

cercetare tehnologică poate fi dezvoltată de un stat pentru a nu atrage suspiciuni în 

privinţa intenţiilor sale? Cum îşi va mai putea asigura securitatea un stat fără 

ambiţii tehnologice, cum îşi va mai putea construi alianţe? Sau, altfel spus, cine 

va mai aloca resurse pentru a proteja un „balast” tehnologic? Totodată, nu trebuie 

omise nici posibilele atacuri disruptive, care ar putea viza sistemele coordonate de 

inteligența artificială şi trans-umană. Cât de ample şi cât de distructive ar putea fi 

aceste atacuri şi ce consecinţe ar putea avea asupra Planetei? 

Şi, nu în ultimul rând, se pune problema riscului unei „supraîncălziri” 

economice globale în contextul sprintului tehnologic, în special al celui din 

domeniul militar. O supraîncălzire care ar putea genera o criză economică masivă, 

de natură structurală, care ar putea arunca în haos regiunile mai sărace şi 
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subdezvoltate ale globului. O criză care ar putea avea ca rezultat restructurarea 

sistemului economic global. 

Prin urmare, cum se va putea găsi echilibrul între cercetarea tehnologică de 

vârf, care vine cu noutăţi de la un an la altul, şi capacitatea economică a statelor 

de a-şi înnoi capabilităţile de apărare? Câtă securitate mai pot avea statele cu 

sisteme de armamente depăşite tehnologic? Cum ar trebui să îşi reconfigureze 

strategiile de apărare şi de securitate? Cum ar trebui să-şi proiecteze apărarea? 

Mai este valabilă o proiecţie pe termen mediu? Sau trebuie făcute ajustări 

cincinale?  

Evident, răspunsurile la aceste întrebări depind de mulţi factori (putere 

statală, strategia de cercetare ştiinţifică, marea strategie de transformare în putere 

tehnologică, etc). Dar, au şi un punct de convergenţă – nevoia unei restructurări 

de sistem. Viitorul tehnologic presupune ajustări majore, începând cu curricula 

educaţională, cu dezvoltarea învăţământului tehnic, a gândirii strategice şi critice, 

cu investiţii în cercetare fundamentală şi aplicată, în platforme de cercetare şi 

terminând cu reindustrializarea, în acord cu domeniile de cercetare vizate.  

În plan militar, sprintul tehnologic este cel mai îngrijorător, pentru că 

alinierea la ultimele modele de sisteme de armament va face diferenţa între 

supravieţuire şi anihilare. O astfel de aliniere este posibilă doar în cadrul unor 

alianţe militare şi tehnologice, singurele formate care pot uşura efortul economic 

al unei astfel de alinieri. Viitorul va aparţine acelor alianţe în care sprintul 

tehnologic se va asigura pe format „Pooling and Sharing”, în care sectoarele de 

cercetare vor fi distribuite între aliaţi iar, înzestrarea tehnologică a statelor 

membre va fi privită ca un obiectiv defensiv comun şi nu doar unul individual, 

naţional. Pe cale de consecinţă, viitorul va aparţine acelor state care îşi vor 

proiecta o Mare Strategie de transformare în putere tehnologică, pentru că doar 

acest viitor le va asigura un loc în cadrul alianţelor tehnologice şi le va maximiza 

securitatea. În acest sens, pentru România, proiectul laserului de la Măgurele şi 

orice alt proiect tehnologic de mare sau mică anvergură reprezintă cercetări cu 

caracter securitar, de maximă importanţă naţională. 

Toate aceste întrebări şi posibile răspunsuri trebuie încadrate în tabloul larg al 

transumanismului. Cercetările în domeniul geneticii, criogeniei, fertilizării în 

vitro, manufacturării moleculare sfârșesc prin a servi obiectivelor transumaniste 

de creare a omului „îmbunătățit”, a „supra-omului”. Cât de benefică va fi această 

interferență? Şi până unde va putea fi ea admisă de comunitatea internațională, 

rămâne de văzut. Cert este că riscul apariției în laborator a unei noi specii umane 

este cât se poate de real, că cercetările transumaniste aduc atât avantaje, îndeosebi 

în planul sănătății şi longevității (mai ales celor care îşi permit luxul de a 

beneficia de pe urma lor), cât şi mari riscuri la adresa securității. Un „supra-om”, 

programat genetic prin intervenție umană sau supus acțiunii manufacturării 

moleculare, poate oricând deveni „monstrul” din povestea despre doctorul 

Frankenstein. Un sistem creier-mașină virusat din exterior, se poate transforma în 

cel mai mare pericol pentru sine şi pentru întregul sistem la care este conectat, 
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asemenea unei celule canceroase într-un organism sănătos. O armată de cyborgi 

comandată de un „supra-om” conectat la un „stup” de minți umane şi cibernetice, 

reprezintă un scenariu în faţa căruia orice armată convențională devine irelevantă.  

Tehnologiile emergente, aferente transumanismului, transformă lumea. 

„Supra-omul” vestit de Nietzsche se pare că va aduce cu sine transformări 

tehnologice uluitoare. Depinde de fiecare popor cât de conştient va fi de aceste 

transformări şi cât de pregătit va fi pentru ele.  
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Prof. Ion Cantacuzino 

I S T O R I E 
 

PERSONALITĂȚI DIN INSTITUTUL 

CANTACUZINO, MEMBRI AI 

ACADEMIEI DE ȘTIINȚE MEDICALE 
 

Prof. Dr. Mircea Beuran, Vicepreședinte 

Executiv al Academiei de Științe Medicale 

 

Luna aprilie apropie istoricește două instituții 

medicale a căror existență s-a împletit în timp. La 1 

aprilie 1921 se atesta prin Decret regal înființarea Institutului de seruri și 

vaccinuri „Ion Cantacuzino” având ca director științific și administrativ pe 

profesorul Ion Cantacuzino, șeful Catedrei de Medicină Experimentală, de la 

Facultatea de Medicină din București. 

Peste 14 ani, la 3 aprilie 1935, Daniel 

Danielopolu primea, în calitate de raportor al legii în 

Senatul României, votul legislatorilor pentru 

înființarea Academiei de Științe Medicale „deosebită 

de Academia Română și Academia de Științe din 

România”. Această istorică coincidență atestă însă o 

legătură mult mai profundă între cele două instituții. 

Profesorul Daniel Danielopolu, întemeietorul 

Academiei de Științe Medicale, a fost unul dintre 

colaboratorii apropiați ai profesorului Cantacuzino în 

Laboratorul de Medicină Experimentală, peste 15 ani.  

Prin autoritatea deja 

afirmată a profesorului 

Cantacuzino, revenit în țară 

după o excelentă formare profesională și spirituală, 

absolvent al Facultății de Științe la Sorbona și Facultății 

de Medicină din Paris și un stagiu de cercetare de 

aproape 10 ani la Institutul Pasteur din Paris, a înființat 

acest centru de cercetări medicale a cărui fulminantă 

reputație a atras tineri absolvenți ai Facultății de 

Medicină din București, dedicați experimentului și 

cercetării. Mai târziu, aceștia au devenit înalte 

personalități reprezentative în Medicina românească. 

Creatori de noi școli, de noi discipline și institute 

medicale de renume, aceștia au devenit dascălii de 

seamă din perioada interbelică, care au scris pagini de mândrie istorică în 

medicina românească: Daniel Danielopolu, N.G. Lupu, C.I. Parhon, Gheorghe 

 

Prof. Daniel Danielopolu 
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Prof. Alexandru Ciucă 

Marinescu, Marius Nasta, I. Bruckner, Matei Balș. 

Alexandru și Mihai Ciucă, C. Ionescu-Mihăiești, Al. 

Slătineanu și I. Bălteanu, au rămas atașați profesorului 

chiar după înființarea Institutului Cantacuzino, în 

1921. 

Toate aceste nume au devenit mari dascăli în 

Școala Medicală românească, fiind onorați cu titlul de 

membri ai Academiei Medicale și, mai târziu, membri 

ai Academiei Române. 

După înființarea Institutului Cantacuzino, 

colaboratorii apropiați ai profesorului Cantacuzino au 

evoluat ca dascăli ai Facultății de Medicină din 

București, Iași și Cluj, perpetuând același devotament 

profesional și spirit pasteurian, constituind peste timp, ceea ce s-a afirmat cu titlu 

de mândrie „școala cantacuzinistă”. Mai multe generații de cercetători și dascăli 

au onorat acest spirit prin efortul lor profesional 

științific dobândind recunoaștere națională și 

internațională de prestigiu.  

Din documentele existente reiese că în 1935, dintre 

cei 40 membri permanenți ai Academiei de Științe 

Medicale, 7 proveneau din prima generație a „Școlii 

cantacuziniste”. Prof. Constantin Ionescu-Mihăiești îi 

succede profesorul Cantacuzino ca Director al 

Institutului Cantacuzino și șef al Catedrei de Medicină 

Eperimentală, prof. Alexandru Ciucă, Director adjunct 

în Institut era și profesor, Șef la Catedra de Patologie 

Veterinară, prof. Mihai Ciucă devenise profesor de 

microbiologie (al III-lea șef în succesiune istorică după 

prof. Babeș și prof. Cantacuzino) la Facultatea de 

Medicină din București. Dumitru Combiescu (după o prestigioasă pregătire de 

specialitate la institute europene – Strasbourg, Paris, Londra – și școli de 

Medicină din SUA – New York, Boston, Baltimore – în 

perioada 1921-1922), ocupa în 1923 funcția de Șef de 

secție în Institutul Cantacuzino și Șef al Catedrei de 

Patologie Generală, devenind mai târziu fondator al 

specialității și Catedrei de Epidemiolgoie la UMF 

București. 

Alexandru Slătineanu și Ion Bălteanu se mută la Iași 

ca profesori, șefi de catedre de Boli Contagioase și Igienă 

și creează mai târziu Institutul de Igienă din Iași, iar 

profesorul Slătineanu ocupă mai târziu funcția de Rector 

al Universității Alexandru Ioan Cuza. 

Ștefan Irimescu, din aceeași școală, s-a consacrat 

 

Prof. Alexandru 

Slătineanu 

 

Prof. Ion Bălteanu 
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pneumoftiziologiei continuând activitatea rețelei de 

sanatorii TBC creată de prof. Cantacuzino în 1910. 

În organizarea din 1935 a Academiei de Medicină, 

prof. M. Ciucă activa în 6 comisii, prof. Al. Ciucă în 3 

comisii, prof. C. Ionescu-Mihăiești în 5 comisii și 

Dumitru Combiescu într-o singură comisie. 

Prin studiile și cercetările întreprinse, la data 

înființării Academiei de Medicină, profesorii Ciucă, 

Combiescu și Ionescu-Mihăiești erau deja personalități 

științific afirmate, cu reputație recunoscută național și 

internațional. 

În 1922 prof. Mihai Ciucă, la propunerea prof. 

Cantacuzino, ocupă funcția de expert în comisia de 

paludism a Societății Națiunilor de la Geneva. Implicarea 

și rezultatele obținute în prestațiile internaționale îl 

promovează peste 4 ani în funcția de Secretar General, în 

același for internațional de sănătate, poziție în care devine 

unul dintre cei mai reputați specialiști din lume. Inițiază 

și dezvoltă programe de combatere a paludismului în 

Franța, Statele Unite, India, China, Rusia, Vietnam, 

pentru care primește aprecieri elogioase. 

În 1947, după înființarea OMS este cooptat în 

comisia de paludism (așa numitul „comitet al celor 5”) 

format din cei mai mari malariologi din lume. 

Revenind în țară, preia organizarea antipaludică națională, inițiată de colegul 

cantacuzinist prof. Zotta, decedat în urma unei contaminări profesionale și cu 

energia și devotamentul care îi erau definitorii profesional, Ciucă amplifică o 

rețea națională nemaiîntâlnită și reușește eradicarea paludismului în România, 

declarată oficial în 1956. 

Pentru eforturile în combaterea paludismului pe plan internațional, 

Organizația Mondială a Sănătății îi conferă prof. Mihai Ciucă Premiul 

Internațional DARLING, în 1966. În 1921 prof. Mihai Ciucă publica împreună cu 

Jules Bordet de la Institutul Pasteur din Bruxelles descoperirea lizogeniei, un 

fenomen neobișnuit de toleranță în relația bacteriofag-bacterie gazdă. Ignorată 

multă vreme, această descoperire a fost mai târziu punctul de plecare în cercetarea 

relației virus-celulă-gazdă. Fundamentând reglarea genetică a multiplicării virale 

cu experimentele descoperirii lizogeniei, François Jacob, André Lwoff și Jacques 

Monod de la Institutul Pasteur, Paris, au primit premiul Nobel în 1965. 

Reluând cercetările asupra baceriofagiei după al doilea război mondial, prof. 

Ciucă a dezvoltat în Institutul Cantacuzino un adevărat Centru european de 

cercetări în lizotipie – metodă devenită referință în investigarea și urmărirea 

epidemiologică a patogenilor umani recunoscuți.  

 

Prof. Mihai Ciucă 

 

Prof. Ștefan Irimescu 
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Prof. Constantin 

Ionescu-Mihăiești 

Rezultatele cercetărilor cunoscute și publicate în reviste de circulație 

internațională între care și Archives Roumaines de Pathologie Expérimentale et de 

Microbiologie înființată de profesorul Cantacuzino în 1928, au creat o reputație 

larg cunoscută, care a îndreptățit organizarea la București a două reuniuni 

internaționale asupra relației bacteriofag-bacterie gazdă, în anii 1963 și 1965. 

Autoritatea europeană a profesorului s-a confirmat prin înfințarea mai multor 

centre naționale de referință în domeniu, afiliate internațional, între acestea 

Laboratorul de Difterie devenind Centru Internațional de Referință.  

 Prin dezvoltarea în Institutul Cantacuzino a unor 

cercetări de virusologie, profesorul C. Ionescu-Mihăiești 

semnalează prioritar în lume un fenomen de modificare a 

agresivității virusurilor poliomielitice pe care îl denumește 

„sexualitate virală”. Studii ulterioare au demonstrat 

prezența transformării și la alte 

grupe de virusuri precum 

fenomenele de „schift” și „drift” la 

virusurile gripale și de modificările 

genetice la coronavirusurile din 

actuala pandemie. 

Studiile de recunoscută 

autoritate în domeniul poliomielitei 

au constituit argumentația producerii de vaccinuri 

poliomielitice în Institutul Cantacuzino de către prof. C. 

Ionescu-Mihăiești și introducerea vaccinării în România, 

printre primele țări din lume, încă din 1957. Pentru 

meritele sale științifice, C. Ionescu-Mihăiești a fost ales 

membru corespondent în Academia Română în 1938 și membru titular (în 1939). 

 Prof. Dumitru Combiescu, un alt membru titular cantacuzinist al Academiei 

de Medicină a devenit o personalitate științifică națională prin cercetările sale 

asupra patogenezei febrei tifoide, febrei recurente și difteriei, precum și asupra 

infecției tuberculoase, a infecției cărbunoase și 

stafilococice. Notorietatea științifică națională a 

dobândit-o însă prin studiile sale asupra rickettsiozelor 

și leptospirozelor. 

A semnalat pentru prima oară febra butonoasă și 

febra Q în România, demonstrând rolul de rezervor 

național al animalelor domestice și peridomestice în 

transmiterea epidemică a leptospirozelor. Ca șef de 

secție și director adjunct în Institutul Cantacuzino a avut 

importante responsabilități în producerea de vaccinuri 

corpusculare bacteriene și rickettsiene.  

Alte două personalități din Institutul Cantacuzino au fost membri titulari ai 

Academiei de Medicină înainte de cel de al II-lea Război Mondial. Prof. Eugenia 

 

Prof. Dumitru 

Combiescu 

 

Prof. Nicolae Nestorescu 
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Soru și prof. Nicolae Nestorescu au fost primiți ca membri ai Academiei Române, 

după 1960. 

Biochimist de renume european cu înalte studii al Institutul de Chimie 

Biologică din Strasbourg și Chimie Fizică la Frankfurt și Chimie Biologică la 

Institutul Lister din Londra, Eugenia Soru a fost șef al Laboratorului de 

Enzimologie în Institutul Cantacuzino și profesor de biochimie la Facultatea de 

Medicină din București. A întreprins prioritar național cercetări de enzimologie 

bacteriană, a investigat biochimia procesului infecțios și a făcut cercetări de 

imunoenzimologie de referință în domeniu. Este inițiatoarea unor cercetări asupra 

unui domeniu în plină dezvoltare „enzimele în procesul terapeutic. Este 

considerată fondatorul Școlii Române de Enzimologie, iar un tratat de Biochimie 

medicală i-a adus o reputație de excelență în lumea universitară. 

Ca și Eugenia Soru, prof. Nicolae Nestorescu a fost unul din membrii 

generației interbelice ai Academiei de Medicină. Și-a început cariera științifică ca 

intern în Institutul Cantacuzino, fiind printre ultimii discipoli care l-au mai avut 

maestru pe prof. Cantacuzino. În timpul celui de al II-lea Război Mondial a fost 

șeful Centrului de Sânge Conservat al Armatei, funcție în care a demonstrat 

calități organizatorice de excelență. După 1960, a ocupat funcția de Director 

adjunct științific în Institutul Cantacuzino, succedând prof. Mihai Ciucă la 

conducerea Catedrei de Microbiologie a Facultății de Perfecționare a cadrelor 

medicale. Științific, s-a afirmat prin cercetări larg recunoscute în domeniul 

germenilor anaerobi și a Enterobacteriaceaelor patogene și condiționat patogene. 

Un studiu multinațional supra sensibilității la antibiotice i-a sporit reputația și pe 

plan internațional devenind una din proeminențele vieții științifice medicale din 

țară. A condus timp de peste 10 ani Uniunea Societăților de Științe Medicale și a 

fost membru corespondent al Academiei Române. 

După reorganizarea de după 1990, o nouă generație de „cantacuziniști” au 

făcut parte din Academia de Științe Medicale: prof. Mihai Zamfirescu, prof. 

Andrei Combiescu, prof. Constantin Ciufecu, prof. Marian Neguț, prof. Dan 

Panaitescu și chim. dr. Szegli Geza. Era ultima generație din perioada comunistă 

care mai beneficiase de instruiri de înaltă reputație în școli europene și americane. 

Au reușit să se afirme național prin responsabilități de răspundere în Institut și 

cercetări care le-a adus recunoaștere și antrenare în foruri europene științifice și de 

sănătate, îndeosebi OMS. 

Profesorul Dan Panaitescu, succesor profesional și spiritual al prof. Mihai 

Ciucă a fost unul dintre parazitologii postbelici care a continuat activitatea 

antipaludică în țară și ca expert în cadrul OMS. În cadrul institutului a condus 

Departamentul de parazitologie și entomologie medicală peste 30 de ani. A creat o 

școală de prestigiu care continuă o reputație de înaltă ținută europeană. 
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Descendent al familei Cornelia și Dumitru 

Combiescu, Andrei Combiescu a fost primul director al 

Institutului Cantacuzino, după 1990. A promovat prin 

concursuri toate treptele ierarhiei de cercetare în institut. 

După o specializare de un an la Universitatea din 

Glasgow, a preluat marea răpundere de preparare a 

vaccinului poliomielitic viu. Autoritatea sa științifică a 

fost confirmată național și prin coordonarea programului 

de luptă antipoliomielitic finalizat prin eliminarea 

poliomielitei în România, confirmată oficial în anul 

2002. A fost membru și consultant în Comisia pentru 

combaterea poliomielitei la OMS, Geneva, poziție 

dobândită ca o recunoaștere a contribuțiilor științifice la studiul virusurilor polio, 

îndeosebi la genetica și variația lor antigenică și de patogenitate. Prin intervenții și 

eforturi deosebite a realizat reinserția Institutului Cantacuzino în Rețeaua 

Internațională a Institutelor Pasteur în 1992, reușită care a redeschis relații și 

oportunități remarcabile în cooperarea internațională și specializarea în domenii 

de mare actualitate în cercetare și diagnostic microbiologic. Pentru reușita 

eforturilor de colaborare franco-română statul francez i-a acordat Ordinul Legiunii 

de Onoare în grad de Cavaler. După 1990 a fost primul președinte al Rotary Club 

în România. A fost Șeful Catedrei de Microbiologie de la Facultatea de Medicină 

din București peste 10 ani, asigurându-și un binemeritat respect de-a lungul a mai 

multe generații de studenți. 

Profesorul Mihai Zamfirescu, director adjunct 

științific în institut, a beneficiat de burse OMS în 

Suedia, Anglia și Franța și o bursă Fogarty în SUA, 

ocazie cu care a primit medalia „National Institute 

Health John Fogarty”. A efectuat cercetări asupra 

proprietății și stabilității genetice a celulelor diploide 

și studii asupra virusurilor oncogene privind reglarea 

genetică a multiplicării celulare. Ca director adjunct 

științific în Institutul Cantacuzino s-a implicat 

decizional în promovarea și finanțarea mai multor 

proiecte și a condus activitatea de documentare în 

momente de mare criză privind informarea științifică 

în țară. 

Între responsabilitățile din sfera producției în institut a răspuns de controlul 

neurovirulenței reziduale la vaccinul poliomielitic viu atenuat. A fost singurul 

specialist din țară care și-a asumat această răspundere și nu a dat greș niciodată în 

exercitarea ei. Intelectual de aleasă cultură, înzestrat cu aptitudini de excelent 

mediator, a fost secretar general al Academiei de Științe Medicale mai multe 

mandate, bucurându-se de autoritate atât în cadrul academiei cât și în fața forurilor 

administrative centrale. Sub mandatul său, Academia de Științe Medicale a reușit 

 

Prof. Mihai Zamfirescu 

 

Prof. Andrei-Aubert 
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adaptarea statutului la noile reglementări administrative și extinderea relațiilor cu 

mai multe instituții academice. A obținut colaborări internaționale multiple, 

benefice cercetării științifice și învățământului medical din țară. 

Profesorul Constantin Ciufecu a avut prin excelență preocupări de 

epidemiologie atât prin poziția de Șef al Catedrei de Epidemiologie de la 

Facultatea de Medicină Generală cât mai ales prin atribuțiile cu profil 

epidemiologic din Institut. A avut preocupări științifice în enterobacteriozele 

severe cu înalt potențial epidemic – dizenteria și holera –, care i-au creat o 

reputație de talie europeană. După o perfecționare în SUA la Centrul de Control al 

Bolilor Transmisibile de la Atlanta (CDC) a devenit expert OMS, Geneva. În 

aeastă calitate a lucrat un an în India, în contextul unui program de combatere a 

holerei și variolei. A condus peste 10 ani activitatea Societății Române de 

Epidemiologie. 

Doctor în chimie, Geza Szegli a avut o evoluție 

profesională de peste 50 de ani în Institutul 

Cantacuzino unde a fost angajat imediat după 

terminarea facultății. S-a format sub îndrumarea 

prof. Eugenia Soru în domeniul imunochimiei. După 

o specializare în Olanda își asumă răspunderea 

producției de seruri terapeutice purificate și 

concentrate, iar după studii și cercetări proprii în 

1970 lansează în institut producția de hemoderivate 

din sânge placentar și retroplacentar. Succesul 

acestei ample acțiuni a adus institutului beneficii 

imense și a sporit considerabil reputația profesională 

a dr. Szegli. 

Prin asimilarea gamei de hemoderivate au fost 

atrase importante fonduri internaționale care au 

susținut economic Institutul și a produs importante beneficii terapeutice la nivel 

național, îndeosebi în sfera terapiei intensive și afecțiunilor alergice. A fost în 

servicii de consultanță OMS în Cuba și a primit mai 

multe distincții și aprecieri naționale. A susținut 

cercetarea din institut în calitate de secretar științific, 

dezvoltând prin contribuții proprii preocupările din 

domeniul imunologiei. A susținut viața științifică a 

institutului și a Societății Naționale de Imunologie a 

cărei conducere a avut-o în perioada de după 1990. 

Profesorul Marian Neguț a început să lucreze în 

Institutul Cantacuzino ca intern și a evoluat prin 

concursuri toate treptele cercetării până la gradul de 

cercetător principal III și Șef la Laboratorul de 

Enterobacterioze. A fost discipol apropiat prof. N. 

Nestorescu și conf. Marcella Popovici de la care a 
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preluat și conducerea Centrului Național de Referință pentru Fagi Enterici, afiliat 

Centrului Internațional de la Londra și a Centrului Național de referință pentru 

samonella (centru care există încă). A efectuat stagii de înaltă pregătire 

postuniversitară ca bursier SUA la Mayo Clinic Rochester Minnesota și Center for 

Disease Control, Atlanta, Georgia, iar ca bursier OMS la Statens Bakteriologiska 

Laboratorium din Stockholm a dezvoltat cercetări privind Enterobacteriaceaele 

recunoscute ca patogene și condiționat patogene îndeosebi etiologii noi implicate 

în epidemiologia infecțiilor de spital. Conducerea Centrului Național pentru 

salmoneloze a contribuit dominant la dobândirea autorității științifice la nivel 

național și recunoașterea internațională de specialitate. A inovat metode și 

metodologii de diagnostic bacteriologic național difuzate, este autor, coautor și 

colaborator la peste 20 de titluri de cărți de specialitate între care 5 editate în 

limba engleză la edituri din străinătate, un Tratat de Microbiologie Medicală 

împreună cu prof. V. Buiuc de la UMF Iași. A primit premiul C.I. Parhon al 

Academiei de Științe Medicale. 

Ca Director adjunct și director general în Institutul Cantacuzino a avut 

responsabilitatea activităților de producție o perioadă de peste 10 ani menținând 

un standard corespunzător de calitate și asigurând cerințele naționale la toate 

categoriile de produse pentru profilaxie, tratament și diagnostic. 

Ca notorietate profesională internațional recunoscută a fost numit Expert în 

Delegația Națională la Convenția ONU pentru Dezarmare Biologică, unde a 

activat timp de 10 ani, fiind desemnat în continuare Expert în Comisia Europeană 

de pe lângă Consiliul de la Bruxelles pentru Combaterea Bioterorismului. În 

același domeniu, la cererea Ministerului Mediului Conducerea Academiei de 

Științe Medicale l-a desemnat ca membru în Comisia de Biosecuritate a Agenției 

Naționale pentru Protecția Mediului, delegație pe care o onorează de peste 5 ani. 

În 1991 a intrat în învățământul universitar prin concurs promovând până la 

poziția de profesor la Catedrele de Microbiologie și Epidemiologie, pe care le-a 

condus o perioadă de 10 ani. S-a implicat preponderent în activități de pregătire 

postuniversitară și universitară pentru studenți străini. A avut o autoritate 

științifică de înalt prestigiu național, fiind președintele Societății Române de 

Microbiologie mai multe mandate, până în 1993. În aceeași sferă de activități a 

fost membru fondator al Societății Balcanice de Microbiologie și președinte prin 

rotație, timp de 4 ani. A făcut parte din Comitetul de conducere al Federației 

Societăților Europene de Microbiologie și a fost aambasador pentru România al 

Societății Americane de Microbiologie.  

A fost vicepreședinte al Asociației Medicale Române, contribuind prin 

Societatea Română de Microbiologie la palmaresul activităților științifice 

naționale. Timp de peste 20 de ani a condus Redacția publicației Societății de 

Microbiologie „Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia”. A 

susținut prin aceste atribuții de conducere autoritatea științifică din țară și din 

afara granițelor, în dobândirea unor recunoașteri meritorii a contribuțiilor școlii 
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medicale din România. Pentru prestații științifice deosebite a primit titluri 

onorifice din partea mai multor societăți științifice naționale și internaționale. 

Prin autoritatea lor profesională și științifică demonstrată național și 

internațional multe alte personalități remarcabile din Institutul Cantacuzino, dintre 

care am făcut referință numai la Membrii Academiei de Științe Medicale în 

această expunere, cu ocazia sărbătoririi de centenar, au avut o contribuție 

remarcabilă nu numai la prestigiul institutului, unic în această țară, care s-a 

consacrat și și-a dobândit faima și respectul prin contribuția sa la starea de 

sănătate a țării. 
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CONTRIBUŢIA LUI COSTACHE NEGRI 

LA UNIREA PRINCIPATELOR ŞI 

FĂURIREA STATULUI ROMÂN 

MODERN 
 

Col. (rtr.) Gheorghe CRISTACHE 

 

 

 

La scurgerea a 16 decenii de la Unirea 

Principatelor, se cuvine să evidenţiem şi contribuţia lui 

Costache Negri – una din cele mai nobile personalităţi 

din perioada de frământări politice şi sociale din vremea închegării statului 

român modern – la acest eveniment epocal, Negri a fost un caracter, un luptător 

neobosit, alături de marii săi prieteni Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza şi 

Mihail Kogălniceanu, condus în viaţă de un principiu moral atât de înalt, încât 

aduce aminte de unele din anticele figuri descrise de Plutarh. 

Costache Negri s-a născut la Iaşi în martie 1812, anul de dureroasă amintire 

al răpirii Basarabiei de către Rusia ţaristă. Se trăgea dintr-o veche familie 

moldovenească. Bunica sa, după tată, mare vistiernic al Moldovei, avea drept 

strămoşi pe Luca, boier cu renume. Mama sa, Zulnia, femeie de o frumuseţe 

răpitoare, s-a măritat, după moartea soţului său, cu poetul Costache Conachi, care 

o cântă adesea în poeziile sale: „Tu eşti şi zi, tu eşti şi noapte/ Tu eşti viaţă, tu eşti 

moarte”. Avusese patru surori, toate frumoase ca şi mama lor, ca şi el, cu firi 

romantice, unele prietenoase, altele nu. Elena Negri, una din surorile lui Costache 

Negri, a fost iubită cu patimă de Vasile Alecsandri, „acel rege al poeziei”, cum 

spunea Mihai Eminescu. La moartea ei, prematură, poetul a scris mult cântata 

poezie „Steluţa”: Tu care eşti pierdută în neagra veşnicie/ Stea dulce şi iubită a 

sufletului meu/ Şi care odinioară luceai atât de vie/ Pe când eram în lume tu 

singură şi eu”. 

Învăţătura, după cum era obiceiul vremii, a primit-o în casa părintească, iar 

mai apoi în vestitul pension Cuenin din Iaşi, unde a legat prietenie cu Vasile 

Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza şi Mihail Kogălniceanu. Ca şi tovarăşii săi din 

acea vreme, Costache Negri a apucat drumul străinătăţii, plăcându-i mult 

călătoriile, din care se instruia sau se inspira. A vizitat îndeosebi Italia şi mai ales 

centrele ei artistice, de unde a cumpărat tablourile donate Pinacotecii din Iaşi. Tot 

călătoriile prin Italia l-au îndemnat spre literatură, scriind cele „Trei seri din 

Veneţia”. După ce, în 1841, s-a întors din străinătate, Costache Negri s-a ocupat 

serios de chestiunile sociale ale propriei ţări. Atunci, au avut loc întrunirile de la 

Mînjina „două puncturi, scria Vasile Alecsandri, departe cale de şapte leghii, în 
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care românii generaţiei noi începuseră să se întâlnească în Franţa, în cartierul 

studenţilor din Paris şi celălalt în Moldova, la moşia lui C. Negri”.  

Costache Negri era un patriot adevărat. Democratismul lui nu era de 

împrumut. Era crezul unui om, bun cunoscător al realei stări de lucruri din ţară, cu 

inima înduioşată de greaua situaţie şi neomenescul trai al sătenilor. Nu-l 

ademeneau nici fumurile măririi, nicio vanitate trecătoare. Mulţumirea ce o simţea 

pentru fapta bună, obştească, îndeplinită, îi era de ajuns ca răsplată. Trăia după o 

concepţie etică antică. Când bogatul C. Conachi a vrut să-l înfieze, lăsându-i 

moştenire întreaga avere, Costache Negri nu primeşte oferta, pentru mulţi alţii 

atrăgătoare. Ţinea la numele părintelui său şi nu a vrut să-l schimbe pentru bani. 

Moşioara lui, Mînjina, din judeţul Covurlui, a pierdut-o, nu prin cheltuieli pentru 

plăcerile sale. Din venitul slab ce i-l aducea, ajuta pe tinerii exilaţi din Paris, 

rămaşi fără mijloace de trai. 

După întoarcerea în ţară, în perioada de frământări, căsuţa de la Mînjina era 

„locul sfânt, biserica de întâlnire pentru tineri, de unde ieşeau apostoli ai Unirii 

şi soldaţi ai ţării (Vasile Alecsandri). În diferite ocazii, la sărbători bisericeşti, ori 

la Sfântul Constantin, ziua lui onomastică, la Mînjina se adunau tinerii din cele 

trei principate: Bălcescu, Bolintineanu, Alecsandri, Kogălniceanu, A.T. Laurian, 

Gh. Bariţ şi alţii. Astfel, în veselie şi preumblări în natură, cei osteniţi şi 

descurajaţi căpătau forţe noi de luptă, întărite prin entuziasmul gazdei. Mînjina 

devenise, astfel, locul unde s-a închegat patria comună, pentru că „la Mînjina nu 

mai erau moldoveni, munteni sau transilvăneni, ci Românii şi nu erau trei ţări 

pentru români, ci o singură ţară. Unirea exista în inimi, ea a fost tălmăcită în 

cuvinte şi a prins rădăcini ca o plantă cerească pe acel loc ars de soare şi lipsit 

de plantele umbritoare ale pământului”. 

În anii de pregătire pentru schimbările dorite prin Revoluţia de la 1848, 

Costache Negri era sufletul care, prin calda-i convingere, ţinea vie flacăra 

tinerilor, de care era legat printr-o sinceră prietenie. El era convinsul anunţător al 

reformelor care, în bună parte, au fost aduse la îndeplinire sub domnia lui Cuza 

Vodă. După înfrângerea revoluţiei, urmează exilul în străinătate, ceea ce a adus şi 

un lucru bun, faptul că la Paris s-au întâlnit toţi cei ce aveau să joace un rol atât de 

însemnat în actul unirii principatelor. 

Războiul Crimeei(1853-1856) a adus o schimbare în soarta principatelor. 

Protectoratul rusesc a încetat și au început să mijească proiecte de emancipare în 

gândurile românilor patrioţi. Costache Negri a fost ales să reprezinte interesele 

ţării la Viena, la Paris şi, apoi, la Constantinopol. Apăsătoarea înstrăinare a 

averilor mânăstireşti era una din chestiunile primordiale, deşi nu cea mai 

importantă. Tot Costache Negri a fost acela care a pregătit atmosfera, prin 

iscusitele lui însuşiri diplomatice, pentru îndeplinirea faptului, mai târziu, sub 

domnia lui Cuza Vodă. 

Urmează apoi primul vânt slab de emancipare a ţării. În Divanul ad-hoc, 

Costache Negri a fost ales preşedinte. A ştiut să conducă cu atâta tact, cu atâta 

energie şi însufleţire, să netezească greutăţile, încât s-a ajuns, în ziua de 4 
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octombrie 1857, la formularea celor patru puncte, acelea ce aveau să aducă 

libertatea ţării şi împroprietărirea săracilor, chestiuni care erau deosebit de scumpe 

sufletului său. 

Atunci când a venit ziua cea mare, alegerea domnitorului pământean, 

Costache Negri, prin trecutul său şi prin calităţile sale, era unul dintre serioşii 

candidaţi asupra căruia, sincer, se îndreptau multe priviri. Nu a fost muşcat de 

ambiţii, se cunoştea pe sine; simţea că nu ar putea să aibă calităţile cerute în 

împrejurări politice atât de grele şi se dă la o parte, făcând loc prietenului său 

Alexandru Ioan Cuza, cu care a lucrat şi luptat cât au stat împreună la Galaţi, 

Cuza ca pârcălab al judeţului, iar Negri ca proprietar, dar şi ca preşedinte al 

comisiei comunale, ajutându-l cu toată dragostea şi sinceritatea în tot ceea ce, 

îndrăzneţ, dorea să înfăptuiască, în bună parte prin sugestiile proprii.  

Marile merite ale lui Costache Negri au fost îndeosebi serviciile aduse ţării şi 

Domnitorului în politica externă. Prin puterea convingătoare a inteligenţei sale, 

sclipitoare, a relaţiilor ce ştiuse a le alege în capitala Turciei cu reprezentanţii 

puterilor prietenoase revendicărilor româneşti, ajunge să aibă hotărâri din partea 

Porţii care au stat la temelia închegării trainice a noului stat şi al dezvoltării sale 

ulterioare. Face să se recunoască dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza; 

înlesneşte vizita acestuia la Constantinopol, înlăturând formalităţile care ar fi fost 

jignitoare; capătă, cu toată opunerea Rusiei şi Austriei, recunoaşterea Unirii, 

constituirea unui singur guvern la Bucureşti (ianuarie 1862); pregăteşte admiterea 

dreptului de a se legifera liber asupra „trebuinţelor” interne, determinîndu-l pe 

istoricul Al. Lapedatu să afirme că „ceea ce M. Kogălniceanu a fost în politica 

internă, a fost în politica externă, pentru dificilele probleme diplomatice ce s-au 

pus acestei domnii, C. Negri, în calitate de agent al Principatelor Unite, 

României de mai apoi, pe lângă Poarta Otomană. De aceea a şi fost numit 

adevăratul ministru de Externe al lui Alexandru Ioan I”.  

După ce a ajutat la înălţarea prestigiului ţării, la definitivarea căpătării 

averilor mânăstireşti, la împroprietărirea sătenilor, actele cele mai însemnate din 

domnia lui Cuza, Costache Negri nu a urmărit mărire, ţinându-se departe de 

forfota politicianismului care începuse să ţeasă intrigile continuate până în anii 

noştri, unde au devenit şi mai draconice. Îndeplinindu-şi ceea ce socotea el datoria 

sa către ţară şi către bunul său prieten, s-a retras în viaţa liniştită de la Târgu 

Ocna. Nimic nu l-a clintit din drumul convingerilor sale şi mai ales din concepţia 

ce o avea asupra vieţii politice şi a chipului cum se practică politica. Aceasta se 

constată, mai ales, din stăruinţa pe care însuşi Domnitorul Cuza o punea pentru ca 

Negri să primească a conduce grelele dezbateri ale Parlamentului, ales prin noua 

orânduire electorală, un soi de vot universal indirect. Trebuia ca preşedintele, 

după dorinţa lui Cuza, să fie „un om bine reputat în opinia publică, devotat 

şefului statului şi instituţiilor ţării, de o moralitate impunătoare, calm, ferm, 

experimentat, care să ştie conduce o adunare atât de numeroasă”. Exprimându-şi 

această dorinţă, Domnitorul viza pe bunul său prieten Costache Negri, în care 

avea toată încrederea şi care fusese ales ca deputat în şase capitale de judeţ, deşi 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL VII/nUMĂRUL 13 • APRILIE 2022 

ADMRR „aL.I. CUZa”  110 

 

nu se afla în ţară. În acest fel, i-a dat şi caracteristica personalităţii sale integre. 

Negri nu a primit, a refuzat îndârjit, deşi cu tot tactul, pentru ca să nu-l supere pe 

bunul său prieten. Nu a primit, pentru că, om liniştit, stăpânit de dreapta judecată 

şi de interesul sincer pentru bunele treburi obşteşti, nu putea să se amestece în 

vâltoarea patimilor ce începuseră a se dezlănţui în Parlament, care au dăinuit până 

în zilele noastre. 

Stârpiciunea vorbăriei îl dezgusta, duşmăniile înverşunate dintre partide le 

socotea drept pierderea vremii celei mai preţioase: „când ne sunt trebuitoare 

hărnicia şi obşteasca înţelegere ca să întemeiem ţara înăuntru unde fiind întrânsa 

uniţi şi vârtoşi, să fim tari şi în afară”. Rândurile acestea, dintr-o scrisoare către 

Mihail Kogălniceanu, dă tabloul care avea să dureze până la noi, cei de azi, în 

detrimentul întemeinicirii ţării. „Aşadar mă rezum şi zic că în situaţia de azi unde 

mi se pare mie că patima domneşte asupra cuminţeniei, unul ca mine nu face doi 

bani la o cârmuire”. 

Stoic, hotărât, s-a ţinut de cuvânt. Pierzându-şi moşia, a ajuns la strâmtoare, 

căci înaltele demnităţi ce le-a avut le-a socotit că sunt pentru ţară, nu pentru el. 

Mai ales după detronarea lui Cuza, la 11 februarie 1866, se închide ca într-o 

mânăstire în casa surorii sale din Târgu Ocna, apoi în cea pe care a clădit-o pe 

Valea Trotuşului. 

Dragostea de natură, de oameni, l-a îndrumat pe Costache Negri şi pe calea 

dragostei către frumos. Nu a fost un scriitor fecund. Literatura lui e mai mult 

epistolară, caldă manifestaţie liberă, nepretenţioasă, adresată prietenilor, rudelor. 

Poeziile sale sunt simple, dar de o caldă pătrundere a dragostei de neam şi 

oameni. Proza sa este plină de un sentimentalism molipsitor, în care dragostea şi 

natura îşi împart întâietatea. Cu o cultură vastă şi înţelegere deplină a frumosului, 

a fost şi un admirator al artei. Tablourile ce le-a achiziţionat în desele drumuri în 

străinătate, formează sâmburele interesantei Pinacoteci de la Iaşi, căreia le-a 

dăruit. 

Cât a trăit la Târgu Ocna, una din preocupările sale era orânduirea bogatei 

sale colecţii numismatice de care, însă, rând pe rând, strâmtoarea materială îl face 

să se despartă, cu tot regretul. Acolo, la Târgu Ocna, la casa de lângă vechea 

Biserică Răducanu, unde avea să fie înmormântat, se stinge din viaţă, în toamna 

anului 1876, acela care a contribuit, prin actele sale, la întemeierea statului român 

modern şi despre care marele nostru Mihai Eminescu afirma: „Unul din cei mai 

nobili bărbaţi ai românilor, Costache Negri, reprezintă nu numai cel mai curat 

patriotism şi caracterul cel mai dezinteresat, dar şi o capacitate extraordinară, 

căreia-i datorăm, în bună parte, toate actele mari săvârşite în istoria modernă a 

românilor”. 

În comuna Costache Negri (fostă Mînjina) se află casa memorială „Costache 

Negri” inaugurată în anul 1968, iar în faţa acesteia, în 1973, a fost dezvelit bustul 

lui Costache Negri, realizat în piatră de sculptorul Boris Leonovici. Mormântul lui 

zace însă în părăsirea uitării ca şi opera sa literară, deşi în monumentala „Istorie a 

literaturii române”, marele George Călinescu îi dedică pagini pline de căldură. 
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Prototipul MQ-25 Stingray T1 alimentează pentru prima dată un F/A-

18F Super Hornet în aer.  

(Fotografie prin amabilitatea Forțelor Navale ale SUA) 

N O U T Ă Ţ I   M I L I T A R E 

 
DRONA DE REALIMENTARE ÎN AER PENTRU FORȚELE NAVALE 

ALE SUA 

Forțele Navale americane au 

finalizat primele demonstrații 

operaționale ale noii drone de 

realimentare în aer „MQ-25 

Stingray”.  

Demonstrațiile, finalizate 

împreună cu compania Boeing, 

antreprenorul principal al 

programului și Lockheed Martin, 

au evaluat atât comportamentul dronei în acțiunea de realimentare în aer a unei 

aeronave cu personal uman la bord (F/A Super Hornet), cât și sistemul său de 

control la sol (Ground Control System, GCS). Compania Lockheed Martin a fost 

responsabilă pentru instalarea unui prototip GCS în interiorul centrului de 

conducere a dronelor în luptă de pe portavion. Acest centru este o noutate pe 

portavioanele americane și apariția sa este justificată de creșterea rolului dronelor 

de toate tipurile în lupta modernă. Demonstrațiile au avut loc pe mare, drona 

aflându-se la bordul portavionului George H.W. Bush.  

Acest program, deși s-a dovedit a fi de succes, poate întâmpina unele 

dificultăți generate de finanțarea lui ulterioară. Reducerea cu 47,5 milioane de 

dolari a bugetului 

alocat inițial va 

genera o întârziere de 

aproape un an până la 

lansarea fazei de 

producție inițială 

redusă (LIRP). Un 

contract LIRP este o 

etapă importantă 

pentru orice program 

major de achiziții, ce 

oferă undă verde 

antreprenorului prin-

cipal pentru a începe fabricarea în serie a unui produs. 
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MQ-25, dezvoltat de Boeing, este conceput pentru a elimina alimentarea în 

aer a avioanelor F/A-18 Super Hornet de către avioanele cisternă cu echipaj uman 

la bord, cu un avion de realimentare în aer fără echipaj. Realizarea acestui 

deziderat va însemna economie de forțe, reducere de costuri și siguranță sporită 

pentru personal.  
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DRONA HIPERSONICĂ SR-72 ȘI  

AVIONUL SPAȚIAL X-37B 
 

Un videoclip postat pe Youtube 

pe 8 noiembrie 2021 de către Centrul 

de excelență al Forțelor Aeriene ale 

SUA (PACE) sub titlul „Heritage 

Today – ISR and Innovation” 

prezintă informații despre două 

proiecte noi de avioane de 

supraveghere și cercetare: SR-72 și 

RQ-180. În video, care durează 

numai 3 minute, apare la un moment dat un avion RQ-4 Global Hawk care 

maschează o dronă aflată în zbor (vezi imaginea de mai sus). Comentariul care 

însoțește imaginea face aluzie la existența unei drone spion necunoscută. Totuși, 

forma dronei prezentată în video nu se potrivește cu cea a dronei despre care se 

crede că ar putea fi noul avion fără pilot RQ-180 observat anul trecut în câteva 

zboruri de testare.  

În concluzie, imaginea apărută în video nu este cea a dronei RQ-180, care 

rămâne deocamdată secretă. Ar putea fi ceva similar, adică tot o dronă spion sau 

poate fi o imagine generată de calculator menită să dezinformeze.  

Pe videoclipul PACE mai apare 

ceva interesant, anume imaginea 

întunecată a unui avion cu aspect 

elegant, ascuns într-un hangar. Forma 

și dimensiunile sale par să se 

potrivească cu cele ale avionului SR-

71, neoficial denumit „Son of 

Blackbird”. 

SR-72 este o dronă hipersonică de 

informații, supraveghere, recunoaștere și lovire, care poate atinge viteze de până 

la 6 Mach și despre care se cunosc foarte puține date. SR-72 a fost prezentat 

pentru prima dată, cu multă 

discreție, în anul 2017, la cea de a 

70-a aniversare a Forțelor Aeriene 

americane.  

Într-o altă captură video 

apărută recent apare o imagine a 

ceea ce poate fi centrul de 

comandă al avionului spațial X-

37B despre care, de asemenea, 

sunt foarte puține date făcute 

publice, în schimb sunt multe 
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speculații privind tipul misiunilor pe care le-ar putea executa.  

Proiectul pentru realizarea avionului X-37B a fost inițiat de NASA, în anul 

1999 și ulterior, în anul 2004, a fost preluat de Departamentul de Apărare. 

Conform surselor existente, în prezent sunt două tipuri de nave spațiale 

operaționale: X-37B (două aparate) și X-37A (un aparat). Se cunosc puține date 

despre rolul acestor trei avioane, dar este posibil ca X-37B să se afle într-o formă 

de „test operațional” în cadrul Forțelor Aeriene americane, în timp ce X-37A să 

rămână în cadrul Agenție de proiecte de cercetare avansată a apărării (DARPA).  

Analizând datele existente despre aceste aeronave s-a ajuns la concluzia că 

sunt trei tipuri de misiuni pe care le-au executat până în prezent:  

a) X-37B este o platformă de arme cu baza în spațiu. Pe o navă spațială 

(platformă spațială) se află diferite tipuri de vehicule spațiale înarmate care au 

capacitatea de a ieși și reintra pe platformă. Aceste vehicule înarmate pot fi 

trimise în apropierea sau asupra unei ținte date. De asemenea, pot fi vehicule 

înarmate care au rolul de a apăra platforma și sistemele controlate de aceasta cum 

sunt, de exemplu, constelațiile de sateliți GPS. Această teorie este contestată de 

majoritatea specialiștilor. 

b) Nava spațială poate fi o platformă pentru culegerea de informații. În 

prezent sunt peste 2.271 de sateliți aflați pe diferite orbite ale Pământului ce 

îndeplinesc o mare diversitate de funcții. Această densitate spațială justifică 

nevoia de a li se monitoriza activitatea. De asemenea, poate fi un radar de 

cartografiere a solului și a altor medii supravegheate. Deoarece interiorul navei 

are un spațiu mare de transport materiale (aproximativ egal cu cel al unei 

aeronave de dimensiuni mici de transport general) nava spațială ar putea fi 

adaptată pentru diferite misiuni de supraveghere. Faptul că ultima misiune a X-

37B a durat mult timp sugerează că aeronava dispune de un sistem propriu de 

transmitere a informațiilor din spațiu spre Pământ mult mai complex decât al 

celorlalte platforme de supraveghere spațială existente, cum ar fi sateliții. 

c) În sfârșit, și cel mai puțin probabil, ar fi acela că X-37B este un proiect de 

cercetare sau unul de testare a posibilităților de folosire a roboților pentru 

deservirea sateliților desfășurați în spațiu. Având în vedere durata și investiția în 

program, precum și măsurile de securitatea operațională din jurul acestor misiuni, 

această teorie pare puțin probabilă. O mare parte a operațiunilor X-37B sunt 

administrate de DARPA, o agenție guvernamentală ce se ocupă cu cercetarea 

avansată în domeniul tehnologiilor militare.  
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C-2 – AVION DE TRANSPORT JAPONEZ 

 
Avionul de transport C-2 impresionează prin dimensiunile sale neobișnuite, 

așa cum se vede și din fotografia alăturată unde se află parcat lângă avionul de 

transport C-1 pe care urmează să-l înlocuiască în serviciu. Deși pare enorm, în 

comparație cu alte avioane, C-2 se situează, ca dimensiuni și performanțe, undeva 

între C-17 și C-130, iar ca putere de 

propulsie turbo se apropie de Airbus 

A-400M.  

C-2 are două motoare cu 

turboventilator tip CF6-80C2K1F
11

, 

produse de compania americană 

General Electric. Faptul că este 

bimotor constituie aparent o 

anomalie constructivă deoarece toate 

avioanele de transport de mari 

dimensiuni au patru motoare.  

Rampa de încărcare are dimensiuni mai mari decât ale predecesorului său, C-

1, are mai multe sisteme de prindere ceea ce-i permite să încarce o cantitate mare 

de materiale (sisteme de rachete sol-aer „Patriot”, vehicule blindate, camioane, 

elicoptere de tipul H-60 fabricate de compania Mitsubishi). Deși C-2 are o rază de 

zbor mai mică decât celelalte avioane de același tip, este ideal pentru transportul 

rapid al trupelor și materialelor atât în interiorul țării cât și în afara acesteia, unde 

poate fi folosit în diferite scopuri militare, inclusiv pentru sprijinul misiunilor de 

menținere a păcii (peace-keeping) sau umanitare. Este important de menționat că 

pentru prima dată după cel de Al Doilea Război Mondial, Japonia are o bază 

militară în afara țării, în Djibouti, unde C-2 execută frecvent zboruri.  

Față de C-1, care încă se află în 

înzestrarea Forțelor Aeriene de 

Autoapărare ale Japoniei, C-2 are 

raza de acțiune mai mare, viteză de 

zbor sporită și poate transporta o 

cantitate mai mare de materiale și 

trupe (aproximativ de patru ori mai 

mult). De asemenea, beneficiază de 

o gamă largă de tehnologii 

moderne: sisteme de control al zborului, parașutare automată a materialelor, 

autoprotecție, alimentare în aer și altele. La fel ca și celelalte avioane de transport 

                                                           
11

 Un turboventilator este tipul de motor cu reacție cel mai utilizat în prezent, ce a înlocuit clasicul 

motor cu reacție (turboreactor), fiind mai puțin zgomotos, cu un consum de combustibil mai redus, 

acoperă distanțe mai mari, este mai ușor.  
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moderne și C-2 este multi-rol putând să fie reconfigurat pentru multe ale misiuni 

(varianta RC-2, spre exemplu, este o adaptare pentru misiuni de culegere a 

informațiilor electronice).  

Conducerea Forțelor Aeriene de Autoapărare ale Japoniei a hotărât ca într-o 

primă etapă să cumpere 22 avioane C-2. Acestea vor îndeplini misiuni în paralel 

cu flota de C-1 care deocamdată este mai mare, având 31 de aparate operaționale.  

De asemeni, factorii de decizie politică și militară ai Japoniei au aprobat ca 

avionul C-2 să fie oferit și pentru export, intrând astfel în competiție cu Airbus A-

400M (produs în Uniunea Europeană) și Ilyushin II-76 (produs în Rusia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

Defense News, 06.10.2021 

Wikipedia 

https://koaha.org/wiki/Turboventola 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_cu_reac%C8%9Bie 



DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL VII/nUMĂRUL 13 • APRILIE 2022 

ADMRR „aL.I. CUZa”  117 

 

CHINA ȘI RUSIA FAC ECHIPĂ PENTRU A REALIZA O 

BAZĂ COMUNĂ PE LUNĂ 
 

China și Rusia intenționează să înființeze o bază lunară comună până în anul 

2027, cu 8 ani mai devreme decât era planificat inițial. Baza lunară comună, 

numită Stația Internațională de Cercetare Lunară (ILRS – Internațional Lunar 

Research Station) va cuprinde un complex de mijloace ce vor fi folosite 

experimental pentru diferite activități de cercetare științifică ce se vor desfășura în 

cadrul stației, cum ar fi: explorarea solului lunar, cercetarea mostrelor obținute din 

mediul selenar, experimentarea și testarea tehnologiilor ce vor fi folosite pe Lună 

și proiectarea unor noi sisteme folosind imprimantele 3D.  

China intenționează să lanseze misiunea de explorare lunară „Chang 8” ca 

prim pas în stabilirea ILRS. Se așteaptă ca în cadrul misiunii să fie testate 

tehnologii pentru identificarea resurselor locale și să se inițieze proiectarea și 

realizarea unor mijloace utile pentru activitățile ce se vor desfășura în mediul 

lunar.  

Deocamdată prezența Chinei pe 

Lună include modulul „Chang 4” și 

roverul „Yutu 2”. Aceste două 

componente au fost trimise pe Lună 

în anul 2019 și au marcat prima 

prezență terestră pe fața nevăzută a 

Lunii. În intervalul de timp scurs de 

la aselenizare și până în prezent 

roverul „Yutu 2” a explorat craterul 

lunar Von Kármán, iar în cadrul 

stației „Chang 4” s-au efectuat diferite experimente științifice în biosfera lunară 

pentru a studia dezvoltarea viermilor de mătase, semințelor de cartofi și 

Arabidopsis (o mică plantă cu flori) în condițiile gravitației lunare.  

Cooperarea dintre China și Rusia în cadrul programului ILRS este urmarea 

directă a excluderii lor din „Acordurile Artemis” promovate de SUA. Prin aceste 

acorduri se stabileau pentru SUA și partenerii săi principiile, liniile directoare și 

bunele practici pentru explorarea spațiului extraterestru. Scopul real al acestor 

acorduri era, de fapt, acela de a asigura SUA poziția de prima națiune care a 

stabilit o bază lunară cu prezență umană pe termen lung. Excluderea Chinei de a 

participa la programe spațiale împreună cu SUA este stipulată și prin 

Amendamentul Wolf, din anul 2011, care interzice NASA să coopereze cu China 

fără aprobarea specială a Congresului. 

Întrucât Chinei îi este blocată posibilitatea de a participa la programul de 

realizare a Stației Spațiale Internaționale (ISS) nu i-a rămas decât posibilitatea de 

a se baza pe propriile posibilități și de a iniția propriul program de realizare a unei 

stații spațiale permanente pe Lună. Conform estimărilor specialiștilor chinezi 

acest proiect va fi realizat în anul 2022, denumirea stației spațiale este „Tiangong” 
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și în cadrul acesteia ar urma să-și desfășoare activitatea permanent trei astronauți 

pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. Conducerea de la Beijing a lansat oferte de 

colaborare și pentru alte țări partenere, probabil și pentru reducerea efortului 

financiar presupus de acest proiect.  

În ceea ce privește Rusia, aceasta a refuzat să semneze „Acordurile Artemis” 

pe motiv că rolul SUA este „prea central”. Cu tot acest refuz, cooperarea spațială 

dintre Rusia și SUA rămâne unul dintre puținele domenii de angajament 

constructiv între cele două țări. Una dintre contribuțiile semnificative ale Rusiei la 

ISS este modulul de servicii „Zvezda”, care oferă spații de locuit, sisteme de 

susținere a vieții, distribuție a energiei electrice, procesare a datelor, controlul 

zborului și propulsie. Întrucât relațiile dintre Rusia și SUA au ajuns la un nivel 

foarte scăzut, Moscova a amenințat că dacă Washingtonul nu va ridica sancțiunile 

impuse sectorului spațial, Rusia se va retrage din ISS în 2025. 

În această situație un parteneriat spațial între Rusia și China rămâne o opțiune 

rezonabilă fiind totodată o combinație dintre resursele financiare chinezești, și 

tehnologiile și experiența rusească în domeniul cosmic. Chiar și așa, cooperarea 

spațială chino-rusă are propriul set de provocări. Atât Moscova cât și Beijing pot 

să suspende cooperarea din cauza priorităților politice concurente, a resurselor 

limitate sau a schimbărilor de conducere. De asemenea, conducătorii ruși nu par 

să accepte ușor o poziție de partener subordonat în programul spațial al Chinei. 

Intenția de a avea baze permanente pe Lună nu este un demers recent. Rusia 

și SUA au avut pe toată durata Războiului Rece astfel de ambiții, dar prețurile 

mult prea mari și limitările tehnologice au stopat aceste programe. Acum 

condițiile par mai bune, iar în ecuație a mai apărut un participant redutabil, China. 

Cursa pentru realizarea unei baze permanente pe Lună cu prezență umană 

îndelungată este impulsionată de factori politici, militari, economici și de 

prestigiu. Rivalitățile politice și ideologice dintre China, Rusia și SUA ar putea 

alimenta cursa pentru stabilirea unei baze lunare permanente și pentru a face 

dovada performanțelor tehnologice proprii. De asemenea, specialiștii estimează că 

în viitor este posibil ca și rolul economic al explorărilor spațiale să crească. În 

ceea ce privește gama beneficiilor economice, se estimează că Luna are rezerve 

semnificative de siliciu, metale rare, titan, aluminiu, apă, metale prețioase și heliu-

3. Când aceste bogății vor putea fi exploatate, cu siguranță se vor găsi și cele mai 

profitabile metode de a fi comercializate ceea ce va aduce câștiguri mari pentru 

care merită făcute eforturile actuale.  

După cum se poate constata, sunt multe elemente care pot încuraja competiția 

dintre marile puteri, dar și altele care pot frâna cooperarea între acestea. În plus, 

Luna poate fi militarizată sub pretextul protejării intereselor comerciale spațiale 

proprii, ceea ce ar justifica desfășurarea sistemelor de arme anti-sateliți și anti-

nave spațiale. Tot atât de bine, Luna ar putea fi folosită ca punct gravitațional 

pentru a desfășura sateliți militari sau nave spațiale ce nu pot fi detectate cu 

actualele sisteme de monitorizare a spațiului. Cu alte cuvinte, omenirea are 

posibilitatea de a-și extinde tipul de relații de pe Terra și în spațiul extraterestru. 
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DRONA RUSEASCĂ „S-70 OKHOTNIK-B” 
 

Avionul fără pilot rusesc „S-70 Okhotnik-B” (HUNTER-B), testat recent 

în luptă aeriană, urmează să devină prima dronă grea de atac din arsenalul 

Forțelor Aeriene rusești. Obiectivul testului a fost acela de a evalua 

compatibilitatea dronei cu un avion cu echipaj uman la bord de tipul Su-57.  

Avionul fără pilot „S-70 Okhotnik-B” (Okhotnic – „Vânător” în limba 

română, și „Hunter” în 

engleză) se află în aceeași clasă 

de drone precum Dassault 

nEUROn și Boeing Loyal 

Wingman, care pot acționa ca 

multiplicatori de forță sporind 

capacitățile aeronavelor cu 

echipaj uman la bord, în 

special ale avioanelor 

invizibile (stealth) de generația 

a 5-a. Aceste drone pot extinde substanțial raza de acțiune a senzorilor și a 

sistemelor de armament aflate pe avioanele cu echipaj uman, permițând acestora 

din urmă o rază mai mare de zbor, dar și o eficiență sporită în îndeplinirea 

misiunilor de luptă.  

În cadrul testelor, „S-70 

Okhotnik-B” a fost pus să joace 

rolul unui avion interceptor ce 

simula misiuni de luptă anti-

rachetă. S-a urmărit evaluarea 

modului în care sistemul elec-

tronic al dronei se conectează la 

sistemul de ghidare al rachetei și 

la cel de conducere al avionului 

Su-57. De asemenea, au fost 

evaluate performanțele sale de zbor și modul de funcționare a sistemelor de bord. 

Se estimează că un avion Su-57 poate să conducă în luptă 4 drone „S-70 

Okhotnik-B”. 

Corpul dronei este realizat cu materiale ce reduc amprenta sa electronică 

(îl face aproape invizibil pentru detectarea radar). Poate transporta o greutate de 

20 t, anvergura aripilor este de 19 m și poate atinge o viteză de zbor de 1.000 

km/h. Propulsia este asigurată de un motor rusesc, Al-41F1, care este folosit și pe 

aeronavele Su-57 și Checkmate, care îi oferă o autonomie de zbor de până la 

6.000 Km. Specialiștii estimează că drona va intra în serviciu în anul 2024. 

Sunt anumite opinii conform cărora, în pofida performanțelor realizate de 

industria aeronautică rusească, aceasta este depășită în privința dronelor strategice 

de tipul celei americane „MQ-9 REAPER”, care poate executa lovituri de precizie 
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de la mare distanță. Cele mai mari deficiențe ale dronelor strategice rusești sunt 

cele din domeniul sistemelor optice, electronice și a materialelor compozite.  

Conflictele din Abhazia, Osetia de Sud și Ucraina au atras atenția 

specialiștilor asupra faptului că Rusia depășește performanțele occidentale în ceea 

ce privește dronele tactice. Militarii ruși au reușit să integreze acțiunile dronelor în 

noul concept de luptă cunoscut sub denumirea „grup tactic de valoare batalion 

semiautonom” (BTGS), ceea ce le permite să coopereze în luptă cu artileria, 

infanteria, forțele speciale, mijloacele de război electronic, etc. Sprijinul efectiv și 

oportun al comandanților eșaloanelor tactice a stat la baza eficienței și letalitatea 

acțiunilor unităților tactice rusești, fapt vizibil mai ales în conflictul din estul 

Ucrainei. Un exemplu concludent este oferit de luptele din Zelenopillya, la granița 

ruso-ucraineană (2014), unde trei formațiuni militare ucrainene staționate au fost 

distruse de artileria rusă care trăgea peste trupele rusești. Înainte de atac, soldații 

ucraineni au raportat că dronele rusești le cercetau dispozitivul de luptă și că au 

reușit să doboare o dronă Orlan-10. Imediat după ce au doborât drona, unitățile 

ucrainene au rămas fără comunicații datorită acțiunilor de război electronic 

executate de ruși. A urmat atacul artileriei în urma căruia două batalioane 

ucrainene au fost scoase din luptă.  

O istorie similară s-a desfășurat și la Debaltseve, în 2015, unde unitățile de 

drone au cooperat cu forțele speciale, grupurile de separatiști, cu unitățile de 

artilerie și blindate pentru a dezorganiza sistemul de apărare adoptat de trupele 

ucrainene.  
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DARPA LANSEAZĂ DRONA „GREMLIN” 
  

Specialiștii din cadrul 

„Agenției apărării pentru proiecte 

de cercetare avansate” a SUA 

(DARPA) au anunțat că s-a reușit 

pentru prima dată recuperarea în 

aer a unei drone X-61 Gremlin de 

către un avion C-130. Acest lucru 

s-a realizat pe 29.11.2021 în timpul 

celui de al patrulea test de acest 

fel. La test au participat două 

avioane fără pilot tip Gremlin, care 

au evoluat în condiții similare celor 

de luptă. Una din drone a fost 

recuperată de către un avion de 

transport C-130, în timp ce a doua 

a fost distrusă. Drona recuperată a 

fost recondiționată și reechipată după care a fost folosită pentru o nouă misiune, 

proces tehnologic ce a durat aproximativ 24 ore.  

În viitor, drone de mici dimensiuni de tipul Gremlin echipate cu senzori, vor 

putea fi purtate pe diferite tipuri de avioane de luptă, de unde vor fi lansate către 

ținte, în timp ce avionul purtător va putea rămâne într-o zonă aflată în afara 

pericolului de lovire de către inamic. Dronele se vor putea apropia de inamic 

pătrunzând în zone puternic apărate antiaerian de către acesta, unde vor executa 

misiuni de culegere de informații, supraveghere, cercetare sau război electronic. 

Informațiile culese vor putea fi transmise în timp real către avioanele bază. După 

îndeplinirea misiunilor dronele vor putea fi recuperate de către avioanele care le-

au transportat în zona de misiune și readuse la bazele aeriene de care aparțin, unde 

vor fi pregătite de către tehnicieni pentru o nouă misiune. Specialiștii de la 

DARPA speră ca fiecare dronă să poată executa până la 20 de misiuni. Astfel 

costurile per misiune vor fi reduse, întreținerile mai ușor de realizat și ceea ce este 

cel mai important, pierderile de vieți omenești vor fi mai mici. 

Sistemul de acroșare proiectat de specialiștii DARPA pare destul de simplu, 

dar proiectarea și realizarea sa a durat aproape 10 ani, timp în care au fost 

efectuate 9 teste, toate eșuate. Din filmul prezentat de agenție se poate observa că 

sistemul de acroșare aflat pe partea inferioară a avionului este coborât de un cablu 

și se orientează către direcția de deplasare a dronei. În momentul atingerii dronei, 

care are la partea superioară propriul sistem de prindere, cele două mecanisme se 

cuplează automat în timp ce aripile Gremlinului se pliază în corpul acestuia. 

Cablul ridică drona până în cala avionului unde rămâne până la revenirea acestuia 

la baza aeriană.  

 

O dronă X-61 Gremlin și un C-130 au 

efectuat un test de zbor organizat de către 

DARPA pe 29 octombrie 2021 
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Recuperarea aeriană este un proces complex de aceea au fost efectuate patru 

teste în condiții de zbor diferite și au fost colectate date privind funcționarea 

sistemelor de acroșare de pe avion și dronă. În etapa următoare datele obținute vor 

fi analizate, vor fi făcute modificări sau se vor aduce îmbunătățiri și se vor purta 

discuții cu personalul din forțele aeriene pentru a integra și propunerile acestora.  
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LASER „HELIOS” 
  

Lockheed Martin se pregătește să trimită cea mai recentă armă cu energie 

dirijată la San Diego pentru a fi instalată la bordul unui distrugător de clasă 

Arleigh Burke. Arma a fost testată cu succes de către specialiștii Forțelor Navale 

americane anul trecut, iar anul acesta va fi instalată pe distrugătorul „PREBLE”. 

După efectuarea ultimelor teste, arma va deveni operațională, probabil către 

sfârșitul anului 2022. 

„HELIOS” este un laser de mare putere 60 kw cu sisteme electronice și de 

supraveghere deosebite de 

cele folosite până în 

prezent. El are compo-

nentele necesare pentru a 

putea fi integrat în 

sistemul Aegis, iar etapa 

următoare va fi aceea de a 

deveni parte componentă a 

sistemului de arme Aegis. 

Apariția lui în arsenalul 

Forțelor Navale americane 

este rezultatul eforturilor susținute ale cercetătorilor de a proiecta, realiza și 

integra armele cu energie dirijată în sistemele de arme ale navelor de luptă. Deși 

testarea diferitelor tipuri de lasere a început în urmă cu mai mulți ani, rezultate 

pozitive și eventual integrarea acestora pe navele americane au apărut doar în 

cazuri izolate. Cu HELIOS se pare că problema a fost rezolvată și este de așteptat 

ca armele cu energie dirijată să fie rapid integrate în ansamblul sistemelor de arme 

de la bordul navelor de luptă. Deja se poate vorbi de o familie de lasere a Forțelor 

Navale ale SUA din care fac parte, alături de HELIOS, laserele cu stare solidă 

„ODIN” (solid-state technology) și laserele optice de orbire (SSL-TM – optical 

dazzling technology) care au ajuns la maturitate tehnologică.  

Deși Forțele Navale americane au folosit experimental laserul ca armă de 

luptă navală anterior, abia acum conducerea a devenit preocupată serios de 

adaptarea tacticilor, tehnicilor și procedurilor existente la cerințele impuse de 

introducerea în înzestrarea sa a 

armelor cu energie dirijată de 

mare putere. Laserele au 

capacitatea de a revoluționa 

strategia luptei navale și vor fi 

un mijloc de luptă cu capacitate 

transformatoare.  

În prezent, compania 

Lockheed are un contract pe 

trei ani cu Forțele Navale ale 
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SUA pentru proiectarea și producerea sistemului HELIOS și un alt contract care 

prevede construirea a încă nouă sisteme. Există anumite limitări ce au apărut din 

partea legislativului determinate de perioada prea mare de proiectare, testare și 

implementare, dar probabil că la aceasta se mai adaugă și cele de ordin bugetar. 

Deocamdată s-a ajuns la un compromis ce permite Forțelor Navale să 

achiziționeze câte un sistem HELIOS pe an, până când Pentagonul va elabora o 

strategie detaliată de contractare și achiziție a sistemului.  

Avantajele armelor cu energie dirijată nu pot fi neglijate fiind eficiente 

pentru: scoaterea din luptă a avioanelor fără pilot adverse; combaterea navelor 

inamice; costuri reduse față de cele ale munițiilor actuale; tehnologiile optice ale 

armelor cu energie dirijată sunt bine adaptate pentru misiunile de culegere 

informații, cercetare, supraveghere; luptă eficient împotriva rachetelor balistice; 

atât timp cât există alimentare cu energie electrică pe navă folosirea laserului este 

continuă, nu se pune problema de reaprovizionări sau de epuizarea muniției; 

conectarea sistemului de control al focului de la HELIOS cu radarul folosit pentru 

apărare anti-aeriană al sistemului Aegis permite accesul la datele radarului 

concomitent cu pregătirea pentru distrugerea țintelor, etc.  

Laserul HELIOS va fi unul din laserele dispuse pe noul distrugător american 

DDG(X). Forțele Navale ale SUA au făcut public cel mai recent concept pentru 

distrugătorul de nouă generație DDG(X) „Flight III” care va înlocui 

distrugătoarele din clasa Arleigh Burke. Proiectanții navei trebuie să hotărască, 

împreună cu specialiștii Forțelor Navale americane, ce anume să aleagă între 

modernizarea sistemelor de luptă sau a carenei distrugătorului. Este cunoscut 

faptul că încercarea de a acționa simultan pe ambele direcții nu va putea duce la 

rezultatul dorit. Forțele Navale ale SUA încă nu au luat încă o hotărâre privind 
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calea ce va fi aleasă. În ceea ce privește sistemele electronice care se vor afla pe 

navă, acestea sunt de ultimă generație: radar SPY-6(V); ultima versiune a 

sistemului de arme Aegis cunoscută sub denumirea „Baseline 10”; lasere de mare 

putere dintre care unul de 150 kw, în partea din față a navei; un sistem de lansare 

vertical 32Mk41 sau un sistem de lansare a 12 rachete de mari dimensiuni, 

poziționate în spatele navei. De asemeni, nava poate alimenta cu energie electrică 

două lasere de mare putere de 600 kw poziționate în partea din spate a navei. 

Compania va livra și un sistem optic de căutare de mare putere care poate 

îndeplini funcții de culegere de informații atunci când laserul nu este activ 

(conform afirmațiilor celor de la Lockheed, acesta va fi cel mai precis senzor 

electro-optic de pe navă).  

Specialiștii de la Lockheed Martin nu au rămas indiferenți la intențiile 

Forțelor Terestre de a instala o nouă armă laser pe vehiculele de luptă Stryker. 

Recent compania a anunțat că a lansat programul de proiectare a unui laser cu 

puterea de 500 kw denumit „DEIMOS”, prescurtarea de la „interceptor cu energie 

dirijată pentru apărarea aeriană 

cu rază mică de acțiune (Directed 

Energy Interceptor for Maneuver 

of Short Range Air Defense). 

Competiția pentru realizarea 

celui mai eficient laser va fi dură 

deoarece participă și alte firme 

puternice din acest domeniu 

precum „Raytheon” și „Kord 

Technologies” care deja au 

primit un contract în valoare de 

123,9 milioane dolari pentru a 

construi un sistem de apărare aeriană cu manevră de energie dirijată, cu rază mică, 

pentru eșalon armată (M-SHORAD). Deși Raytheon și Kord au primit o comandă 

din partea Pentagonului pentru a produce arme cu energie dirijată pentru a echipa 

un prim pluton de Stryker, cei de la Lockheed Martin speră să-i elimine din 

competiție. Conform contractului cu Forțele Terestre, companiile trebuie să 

construiască trei sisteme laser suplimentare care vor fi integrate la bordul 

mașinilor de luptă Stryker.  

Lockheed intenționează să construiască un „geamăn digital” al laserului 

DEIMOS, de fapt o copie virtuală a acestuia, ce va permite ca modificările și 

îmbunătățirile sistemului să fie proiectate și testate mai rapid. Specialiștii 

estimează că experiența în domeniul tehnologiilor laser acumulate în cadrul 

companiei Lockheed Martin poate permite realizarea unor arme laser cu greutate 

și dimensiuni mai mici, cu un sistem de răcire mai eficient și o mai bună 

capacitate de luptă împotriva incendiilor. 

Lockheed își propune să termine proiectarea modelului DEIMOS virtual și să 

înceapă demonstrațiile pe teren până la sfârșitul lui 2022.  
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COLABORARE DINTRE MAREA BRITANIE ȘI JAPONIA ÎN 

DOMENIUL AVIAȚIEI PROIECTUL JAPONEZ F-X 

 
Marea Britanie și Japonia și-au unit forțele pentru a proiecta un motor de 

avion capabil să asigure propulsia a două tipuri diferite de avioane de generația a 

șasea ce urmează să fie fabricate în cele două țări. Deocamdată se lucrează pentru 

construirea unui model demonstrator capabil să convingă specialiștii de calitățile 

tehnice ale motorului. În prealabil, cele două guverne au semnat memorandumul 

de cooperare în baza căruia echipe mixte vor putea asista atât la demonstrații cât 

și la familiarizarea cu alte aspecte tehnologice specifice. 

În acest proiect vor fi implicate 

firma britanică Rolls-Royce și cea 

japoneză, IHI. Activitatea propriu-

zisă se estimează că va fi demarată la 

începutul anului 2022, după 

terminarea studiului privind 

viabilitatea motorului.  

Atât Marea Britanie cât și 

Japonia derulează programe de 

realizare a avioanelor de generația a 

șasea și au termene asemănătoare de livrare către beneficiari. Japonia 

intenționează ca noul motor să echipeze avionul de vânătoare F-X aflat în fază de 

proiect și care va înlocui începând cu anul 2035 flota de Mitsubishi F-2 (90 

aparate) aflată în prezent în serviciu.  

Italia și Suedia sunt deja parte a acestui program și au semnat un 

memorandum de înțelegere trilateral cu Marea Britanie prin care doresc să 

colaboreze în dezvoltarea tehnologiilor pentru viitoarele avioane de luptă. 

Ministerul apărării britanic a investit o sumă inițială de 40 milioane dolari 

pentru planificare, proiectare digitală și pentru realizarea unor componente 

tehnologice noi. La această sumă se vor adăuga 267 milioane dolari pentru 

finanțarea construcției unui demonstrator la scară reală.  

Se estimează că parteneriatul dintre Marea Britanie și Japonia se va extinde și 

către dezvoltarea tehnologiilor pentru radare și război electronic. Această 

colaborare se va adăuga unora mai vechi dintre care cea mai importantă este aceea 

din domeniul apărării anti-rachetă (programul JNAAM – Joint New Air-to-Air 

Missil are la bază sistemul britanic de rachetă-anti-rachetă „Meteor”, la care 

Japonia a adăugat propriul radar de căutare a țintei). Aceste acorduri militare 

bilaterale evidențiază preocuparea guvernului britanic de a-și orienta eforturile de 

securitate, comerț și apărare către zona indo-pacifică care, se pare, a devenit o 

prioritate strategică.  

F-X este denumirea avionului de luptă cu reacție, invizibil, de generația a 

șasea ce se află în prezent în curs de proiectare și dezvoltare în cadrul industriei de 

apărare japoneze. Costul estimat al proiectului este de 48 miliarde USD. La acest 
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program, în afară de compania britanică BAE Systems, vor mai participa și 

companiile americane Boeing și Lockheed care își vor aduce aportul mai ales în 

domeniile de integrare a sistemelor (radare, rachete, reducerea amprentei radar, 

manevrabilitate) și dezvoltarea eficientă a tehnologiilor. Contribuția internațională 

de cercetare-dezvoltare va asigura avionului funcții noi precum interoperabilitate 

cu forțele aliate (va putea face schimb de informații cu avioanele americane F-22 

și F-35). Alte tehnologii ce vor fi incorporate în arhitectura electronică a avionului 

sunt: mijloace de control al dronelor, cască cu display integrat tip VR, radar care 

poate acționa și ca armă cu energie dirijată împotriva rachetelor inamice și 

serpentine de aer pentru reducerea detectării radar. Pentru reducerea detectării 

amprentei termice (căldură degajată), F-X va mai avea un scut anti-căldură și o 

structură ce va fi încorporată în corpul avionului construită din materiale 

compozite. Folosirea materialelor compozite va reduce greutatea avionului ceea 

ce îi va mări raza de acțiune și va permite flexibilitate în ceea ce privește alegerea 

bazei aeriene de pe care acționează.  

În ceea ce privește propulsia, aceasta va fi asigurată de un motor 

turboventilator XF9-1 care de asemenea, este construit cu materiale compozite 

care nu numai că îi va reduce greutatea, dar îi va mări și toleranța la căldură până 

la 1.880 grade Celsius. 

Companiile Toshiba și Fujitsu vor asigura sistemul radar AESA (scaner 

electronic activ al spațiului) care va putea funcționa și ca armă cu energie dirijată. 

F-X va putea să coordoneze în zbor până la 3 drone de tip „loyal wingman” (este 

un vehicul aerian invizibil, multirol, fără pilot, care zboară alături de avionul care 

l-a lansat și care poate îndeplini misiuni independent – practic este un 

multiplicator de forță care sprijină misiunea avionului cu pilot uman la bord). 

Aparatul va fi capabil să atace ținte aeriene, terestre și maritime chiar și atunci 

când acționează în medii cu acțiune electromagnetică intensă. Va putea avea la 

bord cel puțin 6 sisteme de arme diferite, dintre care rachete aer-aer, aer-sol, aer-

navă. Specialiștii sunt de acord că avionul japonez va putea avea mai mult 

armament la bord decât F-35.  

Forțele Aeriene de Autoapărare ale Japoniei intenționează să achiziționeze 

inițial 90 avioane F-X care vor înlocui avioanele F-2. 

În concluzie, guvernul japonez dorește să construiască un avion cu reacție, 

invizibil (stealth), multi-rol care să combine cele mai avansate tehnologii din lume 

în materie de aviație de luptă: corpul avionului de la F-22, senzorii și 

echipamentele electronice de la F-35. Se estimează că până în anul 2024 va exista 

un prototip funcțional, primul zbor cu un avion complet testat va avea loc probabil 

în anul 2031 și în 2035 va intra în înzestrarea Forțelor Aeriene de Autoapărare ale 

Japoniei.  
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MANTA RAY VEHICUL ACVATIC FĂRĂ PILOT 
 

Agenția Apărării pentru 

Programe de Cercetare Avansate 

(DARPA) din SUA a trecut la 

faza a doua de testare a 

vehiculului subacvatic fără 

echipaj uman la bord, denumit 

„Manta Ray”. În această fază 

cele două companii selectate 

pentru proiectarea și dezvoltarea 

dronei (Northrop Grumman 

Systems Corp. și Martin Defense 

Group) vor realiza modele demonstrative, la scară reală, a dronei Manta Ray. 

Aceasta este proiectată pentru misiuni subacvatice de lungă durată, executate la 

distanțe mari, independent de nava bază.  

Manta Ray deschide calea spre introducerea unei noi clase de nave 

subacvatice ce va schimba radical modul de ducere a luptei în mediul submarin. 

Manta Ray are posibilitatea să navigheze la numai câțiva metri de fundul 

oceanului, să desfășoare senzori care după ce emit semnale revin fără nicio 

intervenție externă la dronă. În faza a doua, care deja a început, se vor testa 

sistemele proiectate pentru Manta Ray în condiții reale specifice mediului marin. 

Manta Ray este unul dintre numeroasele sisteme maritime fără pilot care se 

derulează în cadrul centrelor de cercetare-dezvoltare ale agențiilor de cercetare ale 

Pentagonului și care, probabil, vor ajunge curând în înzestrarea marinei militare 

americane. 

Recent, conducerea Forțelor Navale ale SUA a anunțat că a început 

construcția în California a unei baze navale unde vor fi staționate și testate multe 

din dronele realizate de companiile de profil americane.  
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REȚEA INTEGRATĂ DE COMUNICAȚII CUANTICE 

 

Oamenii de știință chinezi au dezvoltat prima rețea integrată de comunicații 

cuantice din lume combinând peste 700 de fibre optice la sol cu două legături prin 

satelit pentru a realiza distribuția cuantică 

la o distanță mai mare de 4.600 km. 

Intrarea în era comunicațiilor cuantice 

înseamnă un progres uriaș al științei 

moderne deoarece deschide accesul la noi 

performanțe și dobândirea de noi 

cunoștințe despre univers. Unul din 

avantajele importante al comunicațiilor 

cuantice este cel din domeniul protecției 

informațiilor.  

În prezent, datele cu conținut sensibil sunt de obicei criptate și apoi trimise 

prin cabluri de fibră optică și alte canale împreună cu „cheile” digitale necesare 

decriptării lor de către primitor. Datele și cheile sunt trimise ca biți clasici – un 

flux de impulsuri electrice sau optice reprezentând 1 și 0. Acest sistem este foarte 

vulnerabil față de acțiunile hackerilor care pot copia biții în tranzit fără a lăsa 

urme. Indiferent dacă se află pe fundul oceanului, cablurile pot fi accesate și 

informațiile obținute pot fi decodificate de cei interesați, de regulă actori statali. 

Comunicațiile cuantice se bazează pe legile fizicii cuantice, diferite de cele 

ale fizicii clasice care sunt fără valoare în privința protecției datelor. 

Conform legilor fizicii cuantice, prin particule (de regulă fotoni de lumină) se 

pot transmite datele printr-o multitudine de 1 și 0 simultan. Aceste particule sunt 

denumite biți cuantici sau qubiți. Din punct de vedere al securității cibernetice 

avantajul este acela că dacă un hacker încearcă să urmărească succesiunea de 

qubiți în tranzit, starea lor cuantică super sensibilă se prăbușește ori în 1 ori în 0 

ceea ce înseamnă că hackerul nu poate modifica qubiții fără a lăsa în urmă un 

semn revelator al activității sale. 

Marele succes al oamenilor de știință chinezi constă în faptul că au reușit să 

realizeze prima rețea integrată de comunicații cuantice din lume, combinând la sol 

peste 700 de fibre optice prin două legături sol-satelit pentru a obține distribuția 

cheii cuantice pe o distanță de peste 4.600 de kilometri pentru utilizatori din toată 

țara. Această realizare a fost rezultatul muncii unei echipe de oameni de știință de 

la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hefei.  

Cercetările privind posibilitățile de aplicare a legilor mecanicii cuantice în 

domeniul comunicațiilor nu sunt de dată recentă. Astfel, în anul 1980, cercetătorii 

au dezvoltat un model teoretic pentru generarea de chei securizate folosind 

mecanica cuantică. Ei și-au dat seama că acele chei pot fi codificate în 

proprietățile cuantice ale fiecărei particule individuale și astfel se pot asigura 

comunicații sigure la distanțe foarte mari. Avantajul acestei „distribuții de cheie 

cuantică” (QKD) este bazat pe principiul fizicii cuantice, anume că însuși actul de 
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observare a unei particule duce la schimbarea ireversibilă a acesteia. Practic, 

aceasta înseamnă că oricine încearcă să intercepteze o cheie cuantică poate fi 

detectat imediat datorită schimbărilor ce apar în starea particulelor. 

În prezent tehnologia QKD standard folosește fibre optice pentru transmisii la 

distanțe de numai câteva sute de kilometri, cu stabilitate ridicată, dar cu pierderi 

considerabile de canal. Materialele din cabluri pot absorbi fotonii, ceea ce 

înseamnă că aceștia nu pot călători mai mult de câteva zeci de kilometri. În 

rețelele clasice, distanțele sunt mărite prin instalarea unor repetoare de semnal în 

diferite puncte de-a lungul unui cablu.  

Rețelele QKD au venit cu o soluție similară, creând „noduri de încredere” în 

diferite puncte (rețeaua Beijing-Shanghai are 32 de astfel de noduri). La aceste 

noduri cheile cuantice sunt decriptate în biți și apoi recriptate într-o stare cuantică 

nouă pentru călătoria lor către următorul nod. 

Pe același principiu, dar la scară cosmică, se bazează tehnologia QKD care 

folosește spațiul liber dintre sateliți și stațiile terestre pentru transmisii pe distanțe 

de mii de kilometri. În anul 2016 China a lansat primul satelit de comunicații 

cuantice din lume (QUESS sau Mozi/Micius) și a realizat QKD cu două stații 

terestre aflate la 2.600 km distanță. În 2017, a finalizat o rețea de fibră optică cu o 

lungime de peste 2.000 km pentru QKD între Beijing și Shanghai. Ulterior releele 

protejate, rețeaua de fibră optică de la sol și canalele de legătură sol-satelit au fost 

integrate într-o amplă rețea ce a deservit peste 150 de utilizatori industriali din 

China, inclusiv bănci de stat centrale și locale, rețele electrice municipale și site-

uri web guvernamentale.  

În ultimii doi ani, echipa ce cercetători chinezi a testat și a îmbunătățit 

performanța diferitelor părți ale rețelei cuantice integrate. Astfel, cu un protocol 

QKD mai eficient, distribuția cheilor cuantice sol-satelit are acum o rată medie de 

generare a cheilor de 47,8 kilobiți pe secundă, care este de 40 de ori mai mare 

decât rata anterioară. De asemenea, cercetătorii au depășit și recordul pentru QKD 

la sol la peste 500 km, folosind o nouă tehnologie numită QKD cu câmp dublu 

(TF-QKD). 

TF-QKD este un nou protocol QKD extraordinar, care poate depăși limita 

fundamentală de rată-distanță fără repetoare cuantice. Experimental, TF-QKD a 

fost deja realizat cu peste 400 km de fibră de telecomunicații și peste 1.000 km 

canal de comunicație în spațiu liber dintre stația terestră și satelit. Acest rezultat 

este posibil datorită unui mod diferit de codificare și preluare a informațiilor din 

purtătorii cuantici utilizați pentru protocol. În TF-QKD informația este codificată 

în faza impulsurilor optice pregătite de cei doi utilizatori care doresc să 

stabilească un canal de comunicație între ei, iar cheia secretă este preluată printr-o 

măsurătoare de interferență a unui singur foton făcută de un utilizator la mijlocul 

distanței dintre ei. TF-QKD îndeplinește cele mai stricte standarde de securitate. 
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PREZENTARE  DE  CARTE 

 

MISIUNI SECRETE (SILENT MISSIONS)  

DE VERNON A. WALTERS 
partea a II-a 

 

 

Cu președintele Dwight Eisenhover 

Anul 1953 l-a găsit pe locotenent-colonelul Vernon Walters la SHAPE unde 

îndeplinea funcția de asistent al Locțiitorului șefului de stat major pentru logistică 

și administrație. Aici a primit înștiințarea de la Washington că în perioada 4-8 

decembrie va participa ca translator la conferința dintre președintele SUA, Dwight 

Eisenhower și primii miniștrii ai Marii Britanii, Winston Churchill și Franței, 

Joseph Laniel, ce urma să se desfășoare în Bermude. În acea perioadă Franța lupta 

din greu în Vietnam și solicitase sprijin din partea aliaților săi occidentali.  

Pe lângă misiunea de translator, Lt. Col. Walters avea și responsabilitatea 

întocmirii, la sfârșitul fiecărei zile de discuții, a raportului detaliat cu toate 

problemele abordate pe timpul convorbirilor. Sarcina era destul de dificilă fiindcă 

nu obișnuia să ia notițe în timpul discuțiilor deoarece observase că procedând 

astfel dialogul se purta mai liber și neinhibat atunci când nu exista presiunea 

psihologică că tot ce se spune va rămâne înregistrat undeva. În plus, britanicii care 

la vremea aceea nu aveau o constituție, întotdeauna se opuneau oricărei încercări 

de a transmite ceva partenerilor în scris pe motiv că aceasta le limitează 

flexibilitatea. Spre deosebire de britanici, francezii nu ridicau obiecții de această 

natură și nici nu se opuneau deciziilor luate, fiindcă știau că atunci când va trebui 

să le implementeze se vor accepta numai acelea care sunt în interesul lor național.  

Pe 25 aprilie 1955, o conferință asemănătoare cu cea din Bermude a avut loc 

la Geneva, unde în loc de trei delegații au participat patru, prin invitarea delegației 

URSS. Unul din obiectivele SUA la această conferință era să obțină acordul 

Rusiei pentru implementarea „Programului Open Sky”, mai ales că exista 

convingerea generală că Moscova nu va accepta această propunere. Delegația 

sovietică era condusă de Hrușciov, iar membrii delegației erau Bulgarin, Molotov, 

Gromîko și mareșalul Jukov. La această conferință au fost luate puține decizii 

importante, mai ales datorită neîncrederii și suspiciunilor existente între liderii 

marilor puteri. Totuși, pentru occidentali, această întâlnire a contribuit la o mai 

bună înțelegere a comportamentului liderilor sovietici și a relațiilor dintre aceștia. 

Colonelul Walters a continuat să-l însoțească pe președintele Eisenhower la 

vizitele efectuate în America de Sud și Canada. Cunoștințele sale lingvistice, 

abilitatea sa diplomatică și atenția la detalii, erau folosite la cele mai înalte nivele 

politice și militare americane. Este interesant portretul pe care autorul îl face 

președintelui Eisenhower care, în SUA era destul de criticat pentru tot felul de 

motive: unii credeau că ar fi putut câștiga războiul cu mai puține pierderi 
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materiale și umane, alții considerau că petrece prea mult timp pe terenul de golf 

sau că nu este prea inteligent. În totală opoziție cu opiniile compatrioților săi, în 

afara țării Eisenhower era admirat, nu numai în Europa unde era considerat un 

Liberator, ci și în America de Sud, nordul Africii, Canada, etc. Concluzia 

autorului este aceea că niciodată Eisenhower nu a fost apreciat la adevărata sa 

valoare de compatrioții săi care au uitat că cei opt ani în care a condus SUA au 

fost ani de unitate națională, pace, prosperitate, liniște, stare care nu s-a mai 

repetat de atunci. Călătoriile pe care le-a făcut președintele au avut întotdeauna un 

scop, a sprijinit unitatea țărilor occidentale, a apărat interesele americane cu 

onoare și dreptate, iar ca om a fost modest. Abia recent istoricii americani au 

început să descopere faptul că Eisenhower a fost una dintre cele mai puternice și 

carismatice personalități din istoria țării. 

Concluzia biblică rămâne valabilă, aceea că nimeni nu este profet în țara sa. 

Revenind la contactele europene ale președintelui american merită subliniate 

unele aspecte mai speciale. Astfel, conducătorii Italiei întotdeauna au avut 

sentimentul că nu sunt incluși în dialogul marilor puteri și că nu sunt informați 

asupra deciziilor ce se iau de către aceștia.  

La Paris, în anul 1959, Eisenhower, în cadrul așa numitului „The Big Four”, 

s-a întâlnit cu președintele Franței, generalul Charles de Gaulle, primul ministrul 

britanic, Harold Macmilan și cu cancelarul Germaniei, Konrad Adenauer. Aici a 

fost reafirmat sprijinul pentru Germania, în pofida opoziției generalului de Gaulle 

care le spunea aliaților că nu va părăsi Berlinul fără luptă. De asemenea, aici s-a 

hotărât ca în anul următor liderii europeni să se întâlnească la Paris cu prim 

ministrul Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov (această conferință ulterior a devenit 

„Conferința U2” deoarece singurul lucru care s-a discutat a fost incidentul legat 

de doborârea avionului spion american U2 de asupra URSS).  

Întâlnirea dintre de Gaulle și Eisenhower a fost una amicală, în ciuda 

speculațiilor de presă că dezacordurile dintre cei doi au determinat distanțarea 

Franței de NATO. 

În anul 1960 președintele Eisenhower l-a întâlnit pe conducătorul Spaniei, 

generalul Francisco Franco care era considerat în Occident dictator. Ceea ce l-a 

impresionat pe președintele american era popularitatea de care se bucura Franco 

în rândul populației din Madrid. La întrebarea președintelui Eisenhower privind 

evaluarea sa asupra comportamentului politic al URSS, estimarea generalului 

Franco se dovedește și azi corectă: rușii vor evita să se angajeze într-un război de 

intensitate mare, dar vor face presiuni peste tot, iar acolo unde vor simți 

nesiguranță sau lipsă de reacție din partea Occidentului, vor spori presiunea. Dacă 

li se va răspunde cu fermitate, se vor orienta către o nouă zonă de conflict și vor 

aplica aceiași tactică. Scopul final urmărit de liderii de la Moscova este acela de a 

distruge toate țările vestice. 

Mai târziu, în anul 1969, colonelul Walters l-a însoțit pe președintele Nixon 

într-o vizită oficială în Spania. Întrebat ce se va întâmpla în Spania după moartea 

sa, Franco a răspuns cu aceiași detașare și sobrietate. Analiza sa, de asemenea s-a 
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dovedit a fi exactă. La plecarea avionului Walters privea pe fereastra avionului și 

vedea că toți cei care erau prezenți pe aeroport strigau cam același lucru. Întrebat 

de membrii delegației americane ce strigă, Walters le-a răspuns: „Doamne ajută 

că pleacă”. 

 

Cu președintele Nixon în America de Sud 

Începând cu anul 1958, colonelul Walters a fost implicat într-o serie de vizite 

efectuate de liderii americani în diferite țări din America de Sud. Atmosfera din 

majoritatea acestor țări nu era întotdeauna prietenoasă față de SUA. Motivele 

principale ale acestei ostilități erau legate de măsurile protecționiste luate de 

guvernul american, sub presiunea diferitelor grupuri de interese, care 

nemulțumeau atât dreapta cât și stânga politică din majoritatea țărilor Americii 

Latine.  

O concluzie interesantă pe care colonelul Walters a tras-o după turneul 

efectuat în America de Sud era aceea că armatele acestor țări reprezintă o forță de 

stabilitate și că acestea sunt cel mai important obstacol în calea penetrării 

comuniste. În afară de armată, ideologia comunistă penetrase toate structurile 

politice și sociale ale acestor țări. Comuniștii și aliații lor erau motivați, aveau o 

ideologie și un scop clar, de asemenea, dispuneau de un corp de cadre bine 

pregătite, capabil de a penetra celelalte structuri sociale: partide politice, biserică, 

studenți, muncitori, intelectuali, țărani, etc. Pentru performanțele economice slabe 

și în general pentru toate relele societății, guvernele naționale învinuiau SUA care 

prin politica dusă căutau să aservească America Latină propriilor interese. 

În anul 1960 colonelul Walters a fost anunțat că va fi numit atașat al apărării 

la Roma. În Italia autorul avea mulți prieteni și cunoscuți, cei mai mulți din timpul 

celui de Al Doilea Război Mondial, a perioadei în care făcea parte din echipa de 

implementare a Planului Marshall pentru Europa și, ulterior, din contactele avute 

ca membru al SHAPE.  

Perioada de luare în primire a postului de la Roma a coincis cu derularea unei 

activități intense desfășurate de guvernul italian pentru sprijinul Greciei. Scopul 

acestei campanii era acela de a da posibilitatea guvernului elen să-și mențină 

armata la un nivel mai ridicat decât își putea permite. De asemeni, în această 

perioadă, vicepreședintele american, Lyndon Johnson, a efectuat o vizită oficială 

în Italia. Administrația Kennedy nu era în mod special apreciată în peninsulă și 

pentru a evita ca această ostilitate să se manifeste în public, cei de la Ambasada 

SUA au lansat zvonul că aceia care vor ovaționa suficient de tare la sosirea lui 

Johnson vor primi viză pentru America. Indiferent dacă și-au onorat sau nu 

promisiunea, scopul a fost atins și primirea vice-președintelui american a fost 

suficient de călduroasă.  

Prima misiune a colonelului Walters a fost primită chiar de la 

vicepreședintele Johnson. La dineul oferit de ministrul apărării italian, Giulio 

Andreotti, Johnson l-a întrebat direct dacă Italia poate trimite 20 de doctori 

militari în Iran (cu două săptămâni înaintea vizitei, avusese loc un cutremur 
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devastator în Iran). Andreotti a răspuns afirmativ la solicitarea americană, iar 

Walters a primit misiunea să coordoneze acțiunea. În seara aceleiași zile, Johnson 

a declarat că medicii italieni nu mai erau necesari, așa ca atașatul militar l-a 

contactat pe șeful Statului Major General italian pentru a-i comunica noua situație 

spre consternarea acestuia deoarece la ora aceea din noapte medicii deja se aflau 

pe aeroportul Ciampino, vaccinați și gata de plecare.  

Au urmat și alte misiuni în care colonelul Walters a fost implicat. O astfel de 

vizită a fost cea a scriitorului și istoricului Arthur Schlesinger Jr. care avea 

misiunea de a se întâlni cu liderii diverselor partide politice italiene. Vizita venea 

în contextul în care se discuta despre acceptarea socialiștilor în structurile de 

conducere democratică a țării. Atașatul militar american a participat la întâlnirea 

lui Schlesinger cu președintele Italiei, Antonio Segni, care avea unele rețineri față 

de includerea socialiștilor în guvern. Pentru a înțelege mai bine natura acestor 

remarci, Schlesinger i-a cerut președintelui italian să fie mai explicit pentru a 

înțelege mai bine motivele interlocutorului și a fi în măsură, ulterior, să le prezinte 

confidențial președintelui Kennedy. Tipic american, câțiva ani mai târziu, 

Schlesinger a scris o carte în care prezenta și datele confidențiale pe care le 

primise de la Segni. Această încălcare a confidențialității a produs un mare 

scandal în Italia care, nu numai că a compromis cariera politică a lui Segni, dar i-a 

provocat și un atac de cord care, la puțin timp, i-a provocat și moartea. 

Interesantă este precizarea făcută de autor asupra practicii oficiale de acțiune 

a translatorilor americani: aceștia nu aveau voie să ia notițe pe timpul discuțiilor, 

dar după aceea făceau un memorandum în care erau trecute numai pozițiile 

interlocutorilor și niciodată întrebările sau intervențiile membrilor delegațiilor 

americane.  

O altă misiune a atașatului militar american era aceea de a convinge 

autoritățile militare italiene responsabile de înzestrarea armatei să cumpere 

armament din SUA, mai ales tehnică grea, pe care industria de armament italiană 

nu o producea. Pasul următor era ca după achiziția unui anumit tip de armament, 

guvernul italian să fie interesat să cumpere și licența pentru acesta și să înceapă 

să-l producă autohton. Avantajul era reciproc, în sensul că SUA vindea, iar Italia 

avea posibilitatea să creeze locuri de muncă noi. 

În 1960, la numai câteva luni de la acreditarea ca atașat militar la Roma, 

colonelul Walters a primit misiunea să se deplaseze la Paris unde trebuia să 

pregătească, împreună cu echipa de la Washington, vizita președintelui Kennedy 

în Franța. Față de vizitele la nivel înalt anterioare la pregătirea cărora autorul 

participase, reprezentanții președintelui Kennedy acordau o mare atenție 

informării curente a reprezentanților presei. O dovadă clară că odată cu 

administrația Kennedy presa devenise un instrument de influență sau manipulare 

politică. Se pare că reprezentanții președintelui Kennedy nu au făcut o impresie 

prea bună asupra lui Walters. 

De la Roma următorul post de atașat al apărării a fost la Rio, în Brazilia. La 

sosirea pe aeroport, colonelul Walters a fost întâmpinat de 13 generali brazilieni, 
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foști camarazi de ai săi din timpul campaniei din Italia
12

. Situația socială, politică 

și militară în Brazilia acelor zile era foarte agitată: comuniștii deveneau din ce în 

ce mai influenți în societate, economia stagna, nemulțumirile populației se 

manifestau din ce în ce mai violent, iar în armată subofițerii din toate cele trei 

categorii de forțe armate erau încurajați să se ridice împotriva ofițerilor. Se pare 

că aceasta este o tactică comunistă cu tradiție în eșichierul metodelor de război 

neconvențional sau hibrid, așa cum se numește acum, fiind aplicată în timpul 

Revoluției bolșevice din Octombrie, în Rusia, dar și în 1935, pe timpul revoluției 

comuniste din Brazilia când mulți ofițeri fuseseră uciși în somn de subofițeri 

comuniști. 

Pentru colonelul Walters devenise clar că un grup de militari erau gata de 

acțiune pentru a nu lăsa Brazilia să aibă soarta Cubei. În anul 1964 deja grupurile 

dispersate de complotiști începeau să se coaguleze. Fostul camarad și prieten al 

colonelului Walters, generalul Castelo Branco, era comandantul Armatei a 4-a, 

din nordul Braziliei. De câte ori acesta ajungea la Rio acesta se întâlnea cu 

atașatul militar american și discutau atât probleme externe, cât și despre situația 

din țară. Se pare că, deși fusese contactat de complotiști, generalul Branco ezita să 

li se alăture, dar la ultima întâlnire dintre cei doi foști camarazi, generalul Branco 

i-a spus că decizia de a acționa în forță fusese luată. Astfel a izbucnit revoluția 

braziliană. În martie 1964 deja situația începuse să se clarifice, forțele ce trebuiau 

să apere Rio au coalizat cu insurgenții, președintele Goulart a părăsit capitala, 

forțele de poliție s-au alăturat revoltei militare, Armata a 4-a a intrat în acțiune de 

partea revoluției și la 1 aprilie același lucru l-a făcut și Armata a 2-a. Insurecția s-

a terminat fără lupte majore. Cei care au pierdut puterea au învinuit CIA și SUA, 

la fel și mare parte din presa americană care aflase de existențe unui „Plan de 

urgență” realizat la nivelul Pentagonului pentru situația în care insurecția ar fi 

degenerat într-un război civil de durată.  Oricum, bănuiesc că nimeni nu se 

așteaptă să aflăm adevărul din memoriile colonelului Vernon Walters. O 

concluzie interesantă trasă de colonelul Walters despre poporul brazilian este 

aceea că: „...brazilienii au un puternic sentiment de apartenență la aceiași 

comunitate. Ei nu se omoară între ei din motive politice, așa cum se întâmplă în 

alte țări sud americane”.  

După insurecție, noul președinte al Braziliei a devenit generalul Castelo 

Branco. Adevărat sau nu, colonelul Vernon Walters a căpătat un renume 

amplificat de presă, mai ales de cea de stânga, că pe acolo pe unde merge el se 

petrec și schimbări de regim. După Rio următorul post de atașat militar al 

generalului Walters a fost la Paris. 

În anul 1967 SUA erau angrenate în războiul din Vietnam. Franța luptase în 

Vietnam timp de 10 ani (1945 – 1954) și pierduse războiul (la numirea lui Walters 

ca atașat al apărării la Paris, de la gradul de maior în sus toți ofițerii francezi 

                                                           
12

 În Al Doilea Război Mondial, Brazilia a participat la Campania din Italia cu o divizie de 

infanterie aflată în subordinea operative a Armatei SUA. Detalii mai multe au fost prezentate în 

partea a I-a a prezentării acestei cărți, Dincolo de Orizonturi. Nr.12. 
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fuseseră cel puțin o dată în Vietnam). Această situație l-a determinat pe 

generalului Walters să solicite șefilor săi ca înainte de a prelua postul la Paris să 

facă un tur de informare în Vietnam. Știa că acest lucru va face o impresie bună 

militarilor francezi. În cele din urmă a primit această aprobare de la comandantul 

Forțelor terestre americane, cu condiția ca toate cheltuielile de deplasare să fie 

suportate de Departamentul de informații al apărării (DIA).  

În prima săptămână a călătoriei de documentare în Vietnam, generalul 

Walters s-a orientat asupra situației de ansamblu a frontului și a vizitat unități și 

comandamente din apropierea Saigonului, după care a trecut la etapa vizitării 

unităților americane de la contact cu inamicul, inclusiv pe cele ce luptau în Delta 

Mekongului. O constatare: dintre militarii americani morți în Vietnam, grupul 

celor de 19 ani era cel mai numeros, iar dintre aceștia majoritatea proveneau din 

clasa de mijloc. 

După terminarea turului de documentare din Vietnam, generalul Walters a 

plecat la Paris unde și-a luat în primire funcția de atașat al apărării. Atmosfera 

politică nu era dintre cele mai favorabile deoarece relațiile franco-americane erau 

destul de încordate deoarece guvernul francez tocmai ceruse ca trupele americane 

dislocate în Franța să părăsească țara. Militarii francezi erau suspicioși față de 

prezența lui Walters la Paris bănuindu-l că misiunea sa este aceea de a crea 

disensiune între Franța și NATO, și de a submina autoritatea generalului de 

Gaulle. Serviciul de contrainformații francez, în afara faptului că îl ținea sub 

observație atentă, a făcut tot posibilul să-l compromită. Știindu-l celibatar, au 

încercat să-l tenteze și cu femei și cu băieți, dar fără succes. Ulterior, pentru a-i 

arăta cât de bine este cunoscut de Direcția Generală a Armatei, i-au amintit că în 

copilărie, când locuia cu părinții săi la Paris a avut un incident cu poliția franceză: 

a fost prins mergând pe bicicletă fără ca aceasta să aibă plăcuțe de înmatriculare. 

O dovadă clară a calității dosarelor întocmite de Poliția franceză. 

În anul 1968 ambasadorul SUA la Paris a fost schimbat, în locul acestuia 

fiind numit cumnatul președintelui Kennedy. În Ambasada SUA cea mai mare 

parte a diplomaților care lucrau acolo erau ostili președintelui de Gaulle. Mai 

mult, în Paris începuseră mișcări de stradă încurajate sau organizate de comuniștii 

francezi, iar în Algeria fuseseră situații în care noii recruți refuzaseră să execute 

ordinele date de ofițerii lor de a se revolta împotriva generalului de Gaulle. Chiar 

și așa, numărul celor din armată, dar și din societatea civilă, care se opuneau 

generalului de Gaulle creștea. Cu toate acestea, autorul constata că adeziune 

populației față de revoltați se diminua treptat. La calmarea spiritelor a contribuit și 

disciplina de care au dat dovadă jandarmii, evitând orice confruntare în forță cu 

protestatarii și evitând a se lăsa provocați de aceștia (protestele au durat o lună și 

în acest timp în Paris nu a murit nimeni, iar în întreaga țară au fost doar două 

victime).  

Unul dintre colegii generalului Walters era generalul Juan Velasco Alvarado, 

atașatul militar al Peru, care, ulterior avea să ajungă președintele țării. Mai târziu, 

generalul Walters a fost în măsură să folosească relațiile de prietenie pe care le 
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avusese cu acesta, în interesul SUA, într-o perioadă de încordare a relațiilor dintre 

cele două țări. 

Relațiile anterioare realizate de Walters cu personalități din conducerea 

armatei, dar și cu politicieni importanți ai Franței i-au ușurat mult munca. Astfel, 

atașatului apărării american i-a fost aprobată, pentru prima dată, vizita la baza 

Legiunii Străine din Corsica. Acolo a constatat că, împotriva legendei, cei mai 

mulți militari erau francezi, urmați de germani, iugoslavi și spanioli. În afară de 

Corsica, legionarii mai aveau baze în Djibouti și pe o insulă franceză din Pacific.  

Cea mai importantă și dificilă misiune primită de generalul Walters a fost în 

anul 1969, când a trebuit să-l însoțească pe Henry Kissinger pe timpul 

negocierilor secrete cu delegațiile din Vietnamul de Nord, apoi în anul 1970 a 

participat la negocierile, de asemenea secrete, cu reprezentanții chinezi în vederea 

realizării vizitei istorice a președintelui Richard Nixon în China. Aceste sarcini 

suplimentare i-au afectat activitatea curentă de atașat al apărării și au atras atenția 

autorităților franceze. De menționat că singura personalitate franceză care a 

cunoscut despre aceste negocieri a fost generalul de Gaulle și acesta a păstrat 

secretul cu fermitate. 

Când succesorul generalului de Gaulle, Georges Pompidou, a efectuat o vizită 

în SUA, generalul Walters a fost desemnat însoțitorul său permanent. Nu a fost 

tocmai cel mai potrivit timp pentru această vizită deoarece opinia publică 

americană era supărată pe președintele francez care aprobase vânzarea de arme 

către arabi și impusese embargou pe vânzările de armament către Israel. 

Atmosfera de ostilitate a populației de care a fost înconjurat până la sfârșitul 

vizitei i-a lăsat președintelui francez o amintire neplăcută. Cu toate acestea, atunci 

când generalul Walters i-a cerut sprijinul pentru a rezolva cu discreție situații 

critice ce apăreau frecvent pe timpul vizitelor lui Kissinger, pentru a se întâlni fie 

cu nord-coreeni, fie cu chinezii, acesta i-a acordat tot sprijinul și acoperirea 

necesară. 

În iulie 1970, când încă era atașat al apărării la Paris, generalul Walters a 

primit ordin să-l însoțească pe președintele Nixon și pe soția acestuia, în Peru, 

unde avusese loc un cutremur devastator (peste 20.000 de oameni morți). Această 

vizită a contribuit la ameliorarea relațiilor încordate dintre SUA și Peru.  

Când misiunea generalului Walters la Paris s-a încheiat, autoritățile militare 

franceze au fost foarte încântate să scape de el. Viața generalului-maior Walters a 

continuat în același ritm și după revenirea sa în SUA. Se pare că abilitățile sale 

lingvistice, experiența acumulată în diplomație, precum și calitățile specifice 

muncii de informații l-au făcut indispensabil activităților de politică externă 

desfășurate de președinții și de reprezentanții conduceri politice și militare 

americane. Astfel, l-a însoțit pe președintele Richard Nixon în turneul său 

diplomatic în America de Sud, într-o perioadă în care imaginea SUA era destul de 

compromisă datorită, pe de o parte, coagulării mișcărilor de stânga sprijinite de 

URSS în majoritatea țărilor sud americane, și pe de altă parte, datorită 

intervenționismului american în problemele interne ale acestora.  
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Interesantă este și opinia acestuia privind „Afacerea Watergate” care a dus la 

demisia președintelui Nixon. Întrucât evenimentele legate de „Afacerea 

Watergate” au fost dezbătute pe larg în presă, în cărți și în comentarii ale 

diferitelor personalități, consider că noutăți nu mai apar în memoriile generalului 

Verner Walters, așa că pot să mă opresc aici. 

Ultimi ani ai carierei sale generalul Walters i-a petrecut în cadrul Agenției 

Centrale de Informații a SUA, unde a îndeplinit funcția de director adjunct și 

ulterior de director.  

 

 

Gl. bg. (rtr.) Dan NICULESCU 
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A FOST DOAR CIUMA 

DE LUDMILA ULITKAIA 
 

Ludmila Ulitkaia este considerată unul dintre cei mai reprezentativi scriitori 

ruşi de astăzi. S-a născut în anul 1943, într-un sat din Urali. Cărţile ei au fost 

încununate cu numeroase premii, atât în Federaţia Rusă cât şi peste hotare. 

În anul 2020 scrie „A fost doar ciumă”, dar povestea acestei lucrări este ceva 

mai veche. La origine, cartea a fost un scenariu de film şi a fost scris în anul 1988, 

după un fapt cât se poate de real şi anume, epidemia de ciumă care a izbucnit în 

Moscova în anul 1939, în plină dictatură stalinistă.  

Trebuie precizat că autoarea a lucrat până în anul 1978 ca cercetător la 

Institutul de Genetică din capitala URSS. De scris s-a apucat după anul 1978. 

Epidemia a izbucnit accidental, prin infectarea unui microbiolog care lucra la 

un vaccin împotriva ciumei într-un laborator din oraşul Saratov. Din cauza 

infectării prin contacte umane, mor trei oameni, dar puteau muri sute de mii. 

Instituţia care a reuşit să stopeze pandemia de ciumă este tocmai serviciul secret 

sovietic – NKVD, din care se va naşte la fel de temutul KGB. 

NKVD foloseşte mijloacele şi procedeele pe care le uzita pentru terorizarea 

populaţiei: arestări masive, mai ales pe timpul nopţii, internări în lagăre, în 

închisori şi expediere în Gulagul din Siberia. Populaţia terorizată de aceste 

arestări ale celor bănuiți că ar fi infectați reacţionează „normal”. Cert este că totul 

decurge în linişte şi perfect controlat, astfel încât în trei zile, răspândirea virusului 

a fost stopată. Persoana „sus-pusă” care a condus întreaga operaţiune a fost 

temutul şef al NKVD Lavrenti Beria. 

Cartea – scenariu de film – este, în fond, o „apreciere sarcastică” a „eficienţei 

serviciului secret sovietic”. Situaţiile descrise apar într-un comic uneori grotesc, 

alteori sinistru amintind de scrierile lui Gogol şi Bulgakov. Plasată întâmplător în 

contextul general al epidemiei de „ciumă roşie”, epidemia nu reuşeşte să tulbure 

prea multe vieţi. Oricum, milioane de vieţi erau tulburate de dictatura nemiloasă şi 

criminală a lui Stalin. 

N-a existat niciun fel de transparenţă, aşa cum nu există nici astăzi, în 

confruntarea cu actuala pandemie de Covid – 19. „Lumea se va schimba”, declara 

L. Ulitkaia într-un interviu pe marginea cărţii şi „vreau să sper că noua încercare 

prin care trece omenirea nu ne va face să ne izolăm şi mai mult unii de alţii, să 

devenim mai egoişti, ci dimpotrivă ne va face să gândim că lumea este una 

singură, că e destul loc pentru iubire şi compasiune. Şi asta depinde numai de 

noi.” 

 

Gl. mr. (rtr.) prof. univ. dr. Gheorghe NICOLAESCU 
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