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Ediția specială a publicației Colocviu strategic este dedicată implicațiilor agresiunii militare a Federației 
Ruse împotriva Ucrainei și este realizată integral de către echipa de cercetători a Centrului de studii strate-
gice de apărare și securitate din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”. Scopul nostru este să 
oferim o analiză obiectivă și succintă asupra implicațiilor evenimentelor care se petrec în Ucraina, concen-
trându-ne pe mai multe dimensiuni ale acesteia – politică, militară, juridică, economică, socială, informațio-
nală și umanitară. 

La baza demersului nostru se află surse deschise de documentare, care acoperă perioada 3-16 martie 
2022. Având în vedere că agresiunea militară asupra Ucrainei se află în plină desfășurare, principala limită 
a cercetării este constituită de gradul ridicat de incertitudine al dinamicii conflictului. Întreaga analiză este 
însă plasată în contextul evenimentelor din Ucraina ultimilor opt ani, astfel încât să poată fi urmărite tendin-
țele existente încă dinainte ca întregul teritoriul ucrainean să devină scena unui război purtat cu arme con-
venționale. 
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„Operația militară specială” declanșată de Rusia 
la 24 februarie 2022 împotriva Ucrainei, denumită de 
cancelarul german, Olaf Scholz, „războiul lui Putin”, 
a spulberat pacea în Europa și a pus în pericol între-
gul mediu de securitate european. Scopul declarat al 
președintelui Rusiei a fost acela că Ucraina modernă 
constituie o amenințare constantă la siguranța, dez-
voltarea și însăși existența statului rus (Kirby 2022). 

În săptămâna care a urmat, principalele aeropor-
turi și comandamente ucrainene au fost lovite cu a-
viația și rachetele de croazieră, apoi armata rusă a 
atacat teritoriul ucrainean cu tancurile și vehiculele 
blindate de luptă din patru direcții: dinspre Belarus 
la nord, dinspre peninsula Crimeea la sud și dinspre 
vestul Rusiei la est și nord-est. Marile orașe, precum 
Kiev, Odesa, Mariupol, Harkov, Nikolaev și Herson, 
au fost bombardate, zonele rezidențiale distruse și 
milioane de ucraineni au fost nevoiți să plece din 
casele lor. În perioada analizată, pe lângă capitala 
Kiev, orașele ucrainene Harkov, Cernihiv, Sumî și 
Mariupol rămân încercuite de forțele ruse și conti-
nuă să fie bombardate puternic. Totodată, armata 
ucraineană a respins eforturile forțelor ruse de a in-
tra în orașele Harkov și Nikolaev. 

În această confruntare între „David și Goliat” se 
pot observa diferențele doctrinare întrebuințate în 
luptă de către comandanții celor două armate. Ast-
fel, generalii armatei ruse au pus în aplicare noua 
viziune a generalului Valeri Gherasimov privind „apă-
rarea activă”, prezentată în 2019 și experimentată 
prin exercițiul operativ-strategic Caucaz 2020, care 
reprezintă „un set de măsuri luate la nivel național 
pentru a neutraliza, în mod proactiv, amenințările la 
adresa securității statului și a descuraja o a șasea 
generație de război împotriva unui adversar militar 
regional, chiar înainte de a începe o acțiune ostilă” 
(Sviridova 2019). Acest nou tip de apărare se carac-
terizează printr-o abordare hibridă, în mai multe sfe-
re (mnogosfernoy operatsii), a unui conflict armat, 
combinând descurajarea nucleară cu atacurile ciber-
netice. În viziunea lui Gherasimov, apărarea activă 
reprezintă o campanie intensă, desfășurată pe ter-
men scurt prin folosirea unor tactici perturbatoare, 
prin care să se câștige timp, dar include și dorința de 
a lovi infrastructura civilă critică a inamicului. Nu es-
te considerată o lovitură preventivă (ilegală, conform 
Cartei ONU și Dreptului internațional umanitar), ci o 
neutralizare preemptivă1 a unei amenințări la adresa 
securității naționale, prin realizarea surprinderii stra-
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tegice și desfășurarea de acțiuni strategice decisive 
și continue. De cealaltă parte, comandanții ucraine-
ni folosesc noua Strategie militară de securitate2, a-
probată în 2021, prin dezvoltarea forțelor de apărare 
teritoriale, modernizarea sistemelor de arme și folo-
sirea acțiunilor defensive asimetrice (Zaniewicz 2021). 
Această doctrină militară modernă, amplificată de 
folosirea rachetelor antitanc Javelin și cele antiae-
riene Stinger, împreună cu dronele turcești Bayraktar 
TB2, a schimbat cu adevărat soarta războiului, așa 
cum s-a întâmplat și în Afganistan în 1978. 

Pe lângă acțiunile militare ofensive îndreptate a-
supra Kievului și a altor orașe mari, Moscova caută 
să întrerupă orice conexiune energetică a Ucrainei, 
care ar putea să asigure servicii critice către popu-
lație, astfel încât să afecteze major puterea econo-
mică a țării. Până în prezent, armata rusă a cucerit 
două dintre cele cinci centrale nucleare ale Ucrainei 
- Cernobîl și Zaporojie - și se îndreaptă rapid spre 
cea de-a treia, Iujnoukrainsk (sudul Ucrainei), consi-
derată a doua mare centrală nucleară ucraineană. 
Ucraina și Republica Moldova s-au desprins deja de 
la rețeaua electrică a Rusiei și vor să se conecteze 
la sistemul UE (Hernandez 2022), iar operatorul u-
crainean de transport al gazelor naturale Gas TSO 
a fost nevoit să oprească aprovizionarea a 16 județe 
(inclusiv capitala Kiev și regiunile Harkov, Nikolaev, 
Zaporojie, Donețk și Lugansk), ca urmare a lovirii 
unor conducte secundare de distribuție a gazelor 
pentru consum intern (Dumitrescu 2022). În acest 
context, corelat cu pierderea controlului asupra re-
giunii carbonifere Donbas, cucerirea centralelor nu-
cleare (care reprezintă 23% din asigurarea cu ener-
gie a Ucrainei) se prezintă ca o linie energetică stra-
tegică de acțiune foarte bine creionată de Kremlin 
pentru a câștiga războiul economic în zonă3. Anun-
țul ministrului apărării, generalul Serghei Șoigu, po-
trivit căruia armata rusă se pregătește de un atac i-
minent cu rachete asupra mai multor facilități indus-
triale ucrainene, mai ales combinate chimice (Ștefan 
2022), demonstrează clar intenția Moscovei de a re-
duce drastic și chiar a înfrânge reziliența națională 
a Ucrainei. 

Ca urmare a intensificării situației conflictuale din 
zonă și în contextul reluării discuțiilor tensionate cu 
                                                 
2 Strategia militară de securitate a Ucrainei a fost elaborată în 
urma unei analize strategice a apărării desfășurată în 2019 și 
aprobată la 25 martie 2021 de președintele Zelenski (înlocuiește 
Doctrina militară din 2015). Ea conține atât aspecte militare ale 
descurajării și apărării împotriva Federației Ruse, cât și aspecte 
non-militare. Din punct de vedere militar, un accent deosebit se 
pune pe dezvoltarea sistemelor de apărare antirachetă și anti-
aeriene, precum și a dronelor de luptă, folosirea sistemelor de 
navigație și comunicații satelitare în cadrul conceptului de „răz-
boi în rețea” și a operațiilor asimetrice desfășurate atât în apă-
rare, cât și în spatele liniilor inamice. Aspectele non-militare cu-
prind, pe lângă acțiunile diplomatice întreprinse pentru a atrage 
sancțiuni politice și economice împotriva Federației Ruse, mă-
suri de întreprins pentru a deveni membră NATO - trecând, ast-
fel, „linia roșie” trasată de Kremlin privind aderarea la Alianța 

Federația Rusă privind retrocedarea Insulelor Kurile, 
Japonia a confirmat, pentru prima oară, după cel de-
al Doilea Război Mondial, că va sprijini armata ucrai-
neană cu echipamente militare (veste și căști de pro-
tecție). 

Anunțul Ministerului Apărării din România, despre 
aterizarea la Bacău a unui avion militar ucrainean 
Suhoi 27, și al guvernului polonez, privind trimiterea 
unor avioane de luptă MiG-29 către Ucraina, au for-
țat autoritățile ruse să avertizeze țările învecinate cu 
Ucraina cu privire la primirea avioanelor de luptă ale 
Kievului care, apoi, să fie folosite împotriva rușilor, 
cum că această acțiune poate fi considerată o impli-
care a țărilor respective în conflictul armat (G4 Media 
2022). Cu toate acestea, MApN a aprobat, pe 8 mar-
tie 2022, sosirea la Fabrica Airbus de la Brașov, pen-
tru mentenanță, a 14 elicoptere H225 din dotarea 
Gărzii Naționale ucrainene, configurate pentru exe-
cutarea misiunilor civile și fără armament la bord 
(HotNews 2022). În aceeași ordine de idei, guver-
nul polonez a propus celui american să-i pună la dis-
poziție, imediat și gratuit, toate avioanele MiG-29 pe 
care le mai deține, pe care să le transporte la Baza 
aeriană de la Ramstein (Germania), de unde să fie 
trimise în Ucraina. Pentagonul a refuzat această o-
fertă, precizând că o astfel de organizare a acordă-
rii de asistență militară Ucrainei, confruntată cu inva-
zia rusă, „trezește motive semnificative de îngrijora-
re pentru NATO în întregul său” (Păcurar 2022). Cu 
toate acestea, se consideră că apărarea antiaeriană 
ucraineană are un succes considerabil împotriva a-
vioanelor moderne de luptă rusești, Ucraina împie-
dicând astfel Rusia să „atingă orice nivel de control” 
al spațiului aerian (HotNews 2022). 

După primele negocieri desfășurate între repre-
zentanții președinților celor două țări implicate, des-
fășurate la data de 28 februarie 2022 în regiunea 
Gomel (Belarus) și soldate cu un eșec politico-mili-
tar, părțile s-au mai întâlnit de două ori, pe 2 și pe 
7 martie 2022, la granița cu Belarusul4, dar discuțiile 
și încercarea de a se ajunge la un acord de încetare 
a focului au eșuat. La aceste negocieri, Rusia a ve-
nit cu o nouă propunere - Volodimir Zelenski să ră-
mână președinte „pro forma”, iar Kremlinul să-l nu-
mească premier pe politicianul ucrainean pro-rus, 

Nord-Atlantică -, precum și stabilirea unor relații bilaterale cu 
Turcia (programul comun „Black Sea Shield” privind construc-
ția de rachete antitanc dirijate, drone și sisteme de război radio-
electronic) și cu Marea Britanie (achiziționarea unor nave purtă-
toare de rachete). 
3 Situația energetică a Ucrainei depinde de gaze și cărbune, 
urmate de energia nucleară și petrol. Intenția companiei ruse 
Gazprom este aceea de a transfera furnizarea de gaze natura-
le către Germania direct pe sub Marea Baltică, prin conducta 
Nord Stream 2, oprind conducta Nord Stream 1, ce tranzitează 
Ucraina și Polonia. Gazprom a acuzat în repetate rânduri Kievul 
că „a furat gaze”, fapt negat de autoritățile ucrainene. 
4 Cea de-a doua rundă de negocieri s-a desfășurat în regiunea 
Brest din vestul Belarusului, iar a treia la Belovejskaia Pușcia, 
un parc național situat la frontiera dintre Belarus și Polonia. 
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Iuri Anatolevici Boiko5. Singurele rezultate pozitive 
obținute de partea ucraineană, cu sprijinul președin-
telui francez, Emmanuel Macron, s-au referit la rea-
lizarea unor coridoare umanitare6 în jurul marilor o-
rașe asediate de armata rusă, prin care să se poată 
evacua populația locală și care vor dispune, pentru 
aceasta, de instituirea unor perioade scurte de în-
cetare a focului. A fost cazul orașelor Kiev, Sumî, 
Harkov, Cernihiv și Mariupol, în care s-a încetat tem-
porar focul de la orele 09.00, chiar dacă acțiunile o-
fensive și bombardamentele ruse au continuat după 
terminarea negocierilor. O altă realizare o reprezintă 
planificarea unei a patra runde de negocieri, de data 
aceasta la nivel de miniștri de externe, desfășurată 
în Antalya (Turcia), chiar dacă președintele Zelenski, 
ar fi dorit o întrevedere directă, la nivel de șefi de 
stat. Întâlnirea a avut loc la data de 10 martie 2022 
și s-a încheiat tot fără niciun rezultat, Rusia conti-
nuând atacurile și bombardarea marilor orașe ucrai-
nene (chiar și maternitatea din Mariupol) și acuzând 
Ucraina că ar intenționa să folosească, în această 
confruntare, arme chimice „finanțate de americani” 
(Biziday 2022). 

Începând cu sâmbătă, 12 martie 2022, negocie-
rile au continuat în mai multe rânduri, de data aceas-
ta în format de videoteleconferință, iar de luni, 14 
martie 2022, s-au reluat în format fizic. Ca urmare 
a interviului acordat, la 7 martie 2022, de președin-
tele Zelenski postului american ABC, în care a afir-
mat că nu mai vrea să insiste pentru obținerea ade-
rării Ucrainei la NATO (Cojan 2022), s-a constatat 
și o schimbare de atitudine din partea Moscovei, ca-
re a renunțat la „denazificarea” Ucrainei și la demi-
terea președintelui ucrainean. S-a lansat chiar ideea 
unui posibil summit ruso-ucrainean care s-ar putea 
desfășura la Ierusalim (Pavaluca 2022). Astfel, deși 
negocierile continuă într-o atmosferă încordată, par-
tea ucraineană a anunțat faptul că s-au creat premi-
sele unui posibil compromis. Acest compromis s-a 
concretizat deja printr-un proiect de acord de pace 
în 15 puncte, redactat de negociatorii ucraineni și 
ruși la 16 martie 2022, care include încetarea focu-
lui și retragerea Rusiei dacă Kievul își declară neu-
tralitatea și acceptă o limitare a forțelor sale armate, 
precum și negăzduirea de baze militare străine sau 
armament (Spătaru 2022). 

În ceea ce privește setul de demersuri diplomati-
ce constituite din discuții și/sau negocieri purtate în-
tre cele două părți pe timpul unui conflict armat, chiar 
și cu continuarea ostilităților, trebuie înțeles că pro-
cedura este una normală. Tot în limitele normalității 
se înscrie și abordarea graduală a nivelului la care 
                                                 
5 Versiunea finală pe care președintele Putin a oferit-o Ucrainei 
pentru a pune capăt războiului, la trei zile după întrevederea cu 
premierul israelian, Naftali Bennett, cuprinde: renunţarea la con-
testata regiune Donbas, recunoașterea oficială a separatiștilor 
pro-ruşi din Ucraina, promisiunea că Ucraina nu va adera la 
NATO, reducerea armatei şi declararea neutralității ţării. 
6 Potrivit CNN, șase coridoare de evacuare a civililor ar urma  

acestea se desfășoară, din mai multe puncte de ve-
dere, în special din cel al ordinii de precădere a ne-
gociatorilor. Este de la sine înțeles faptul că negocie-
rile decisive se vor purta la nivel prezidențial, atunci 
când cei doi șefi de stat vor considera că au suficien-
te instrumente pe care să le utilizeze la negociere. 
În consecință, până la acel moment, fiecare parte 
va căuta să-și construiască și să-și consolideze res-
pectivele instrumente, de cele mai multe ori, cel mai 
puternic dintre acestea fiind superioritatea sau chiar 
victoria obținută în urma confruntărilor militare. Aces-
te mecanisme de bază, specifice negocierilor purta-
te în orice situație, sunt evidente și în conflictul din 
Ucraina, inclusiv prin amânarea sine die a întâlnirii 
decisive la nivel prezidențial. 

Ca răspuns la creșterea prezenței forțelor aliate 
la frontiera europeană de est, președintele Putin i-
a ordonat ministrului rus al apărării să pregătească 
planuri pentru fortificarea graniței de vest a Rusiei. 
Totodată, ar avea în vedere și organizarea unui re-
ferendum în regiunea Herson, după ce rușii au pre-
luat-o în totalitate, ca parte a planurilor de legitima-
re a republicilor separatiste, deja recunoscute de 
Moscova. Și aceasta în ciuda numeroaselor demon-
strații ce au loc, în ultimele zile, în orașele Herson, 
Melitopol și Berdyansk, ocupate de forțele ruse, sau 
a faptului că și-au instalat propriul primar în Melitopol 
și urmează să instaleze un altul în Dniprorudne, 
după ce i-au răpit pe oficialii în funcție (Buciu 2022). 

În ceea ce privește acțiunea militară, directorul 
CIA, William Burns, a prezentat în fața Comisiei de 
Informații a Camerei Reprezentanților, la data de 8 
martie 2022, o analiză a situației din zonă, prin care 
considera că invazia asupra Ucrainei s-a desfășu-
rat cu mult sub așteptările lui Putin și că liderul de 
la Kremlin ar putea escalada operațiile militare pen-
tru a ocupa Ucraina. Este posibil, a afirmat acesta, 
„să dubleze atacurile și să încerce să distrugă arma-
ta ucraineană fără a ține seama de victimele civile. 
Rezultatele acestei analize se vor putea vedea în 
‘următoarele săptămâni’ de luptă pentru controlul o-
rașelor Ucrainei, inclusiv capitala Kiev” (Baias 2022). 
Mai mult, fostul comandant al forțelor terestre ame-
ricane în Europa, generalul-locotenent în rezervă, 
Ben Hodges, a menționat, într-un articol publicat în 
15 martie 2022, că „rușii au probleme și știu acest 
lucru. De aceea, ei au cerut ajutorul Chinei7 și recru-
tează acum sirieni. Generalii ruși sunt în criză de 
timp, de muniție și forță de muncă. [...] Ca urmare, 
următoarele 10 zile sunt decisive” (Hodges 2022). 

În prezent, conform anunțului făcut de Ministerul 
ucrainean al Apărării, aproximativ 20.000 de volun-

să fie deschise în Ucraina: Energodar-Zaporojie; Sumî-Poltava; 
Mariupol-Zaporojie; Volnovaha-Pokrovsk; Izium-Lozova; Vorzel, 
Bucha, Irpin, Borodeanka, Gostomel-Kiev (CNN 2022). 
7 Deși Moscova și Beijingul infirmă aceste zvonuri, se pare că 
Rusia ar fi solicitat Chinei echipamente militare, inclusiv rache-
te, drone, vehicule blindate și, cel mai important, rații de mân-
care pentru a-și hrăni trupele. 
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tari internaționali din 52 de țări au sosit în Ucraina 
ca să lupte împotriva forțelor invadatoare ruse. Con-
stituiți în așa-numita „Legiune internațională pentru 
apărarea teritorială a Ucrainei”, aceștia s-au alătu-
rat Gărzii Naționale a Ucrainei, ce numără 100.000 
de rezerviști reîncorporați de la începutul ostilităților. 
La rândul lui, ministrul rus al apărării a declarat că 
peste 16.000 de voluntari, majoritatea din Orientul 
Mijlociu, Libia și Siria, s-au alăturat forțelor ruse în 
conflict, în special pentru a-i ajuta pe separatiștii pro-
ruși. Aceștia sunt recrutați prin grupul paramilitar rus 
Wagner. Astfel, așa cum afirma fostul ministru de 
externe tunisian, Khemaies Jhinaoui, războiul din 
Ucraina s-a transformat „într-un conflict global care 
poate scăpa de sub control” (The Arab Weekly 
2022). 

Ca urmare a ritmului scăzut de ofensivă în zone-
le de nord și est (atacuri cu forțe de valoare batalion 
sau regiment, sprijinite masiv cu artilerie, rachete și 
aviație), începând cu data de 7 martie 2022, forțele 
armate ruse au mutat efortul principal al „operației 
militare speciale” către zona de sud, declanșând o 
ofensivă la scară largă pentru a interzice accesul 
Ucrainei la Marea Neagră și Marea Azov, concomi-
tent cu lovirea aeriană a bazelor militare din apropie-
rea graniței cu Polonia (The New York Times 2022b). 
Se încearcă redistribuirea forțelor pentru a menține 
teritoriile ocupate și refacerea/augmentarea puterii 
de luptă care să reia operațiile ofensive terestre blo-
cate. Astfel, la data de 15 martie 2022, s-a constituit 
o Grupare navală rusă formată din 14 nave de luptă 
cu destinația Odesa pentru a executa lovituri asupra 
zonelor din jurul orașului-port (Stan 2022). Această 
grupare a început deja bombardarea unor sate în-
vecinate (Stan 2022). Flota rusă a Mării Negre mai 
deține, în zona peninsulei Crimeea, o grupare de 
desant maritim compus din 9 nave mari de desant, 
1 fregată, 2 nave purtătoare de rachete și 1 dragor, 
care se poate deplasa rapid în zonă și debarca la 
vest de Odesa, în situația în care situația din Trans-
nistria s-ar înrăutăți. Scopul acestei desantări este 
de a face joncțiunea cu forțele ruse din Transnistria 
și, ca obiectiv secundar, de a prelua controlul Gurilor 
Dunării (Copcea 2022). 

Totodată, se constată încălcări repetate a spațiu-
lui aerian aliat, ca urmare a atacurilor cu rachete și 
loviturilor executate cu aviația asupra orașelor de la 
granița de vest a Ucrainei (cum a fost cazul orașu-
lui Yavoriv, lovit, în data de 6 martie 2022, cu mai 
multe rachete de croazieră). Până în prezent, trei 
drone de cercetare și supraveghere, de proveniență 
rusă, dar fără steag pe fuzelaj, au survolat spațiul 
aerian al României, Ungariei, Croației și Poloniei8. 
                                                 
8 Prima dronă (sau vehicul aerian fără pilot/UAV), de tip Tu-141 
de producție rusească, s-a prăbușit în Zagreb, capitala Croației, 
în noaptea de 3-4 martie, după ce a survolat spațiul aerian al 
Ucrainei, României, Ungariei și Croației. Autoritățile croate au 
anunțat că au găsit urme ale unui dispozitiv exploziv acroșat 

 

 
Figura nr. 1: Evoluția situației generale a conflictului armat 

din Ucraina, în perioada 1-16 martie 2022 (BBC News 2022) 
 
Acțiunile ofensive au continuat în toate cele patru 

zone de operații, astfel: 
1. Zona de operații NORD – atac convergent că-

tre Kiev dinspre Mazyr și Gomel din Belarus, la care 
s-au adăugat acțiuni ofensive desfășurate dinspre 
Pocep din Rusia, în scopul încercuirii capitalei Kiev. 

2. Zona de operații NORD-EST – atac pe front li-
niar pe direcțiile Troebortnoe, Nijîn, Belgorod, Harkov 
și Kursk, Sumî, în scopul cuceririi celor două mari 
orașe (Harkov și Sumî) și dezvoltării ofensivei. 

3. Zona de operații EST – dezvoltarea ofensivei 
către centrul Ucrainei, dinspre regiunea Donbas. 

4. Zona de operații SUD – atac divergent dinspre 
peninsula Crimeea către Odesa, Dnipro și Donețk. 

Bazele de plecare la ofensivă dispuse pe terito-
riul Belarusului, Rusiei și peninsulei Crimeea au ră-
mas relativ aceleași, asigurând forțelor rusești posi-
bilitatea de a menține active liniile de sprijin logistic 
pentru toate zonele de operații, într-o configurație 
semicirculară, de-a lungul frontierei ucrainene, la 
nord, est și sud. În ciuda presupuselor eforturi în-

de fuzelaj. Altă dronă, de tip Orlan-10 de producție rusească, 
s-a prăbușit la Bistrița Năsăud în noaptea de 13-14 martie. A 
treia dronă, de tip Forpost, o copie rusească licențiată a dronei 
israeliene Searcher, a survolat în dimineața zilei de 15 martie 
spațiul aerian al Poloniei, după care a fost doborâtă în Ucraina. 
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treprinse de către Federația Rusă, în sensul implică-
rii cu forțe armate a Belarusului pe teritoriul ucrai-
nean, se estimează că există o probabilitate scăzu-
tă ca această situație să se materializeze în viitorul 
apropiat (Clark, Barros și Stepanenko, 2022). Intra-
rea activă a Belarusului în conflict ar duce la deschi-
derea unor noi direcții de ofensivă în zona de Vest 
a teritoriului Ucrainei, ceea ce ar escalada semnifi-
cativ amploarea operației. 

 

 
Figura nr. 2: Situația în zona de nord a conflictului 

din Ucraina la 16 martie 2022 (BBC News 2022) 
 
În zona de operații NORD, zona efortului principal 

al campaniei din Ucraina, trupele ruse au dezvoltat 
ofensiva într-un atac convergent masiv către Kiev, 
cu scopul de a cuceri capitala și a înlătura regimul 
politic ucrainean. La nivelul obiectivului Kiev, acțiu-
nile recente indică executarea unor manevre pe di-
recții exterioare, în scopul încercuirii acestuia. În pre-
gătirea și executarea atacului final există unele pro-
vocări. Obiectivul este de mari dimensiuni incluzând 
și suburbiile, iar încercuirea sa necesită forțe consis-
tente din punct de vedere cantitativ. De asemenea, 
configurația terenului introduce limitări semnificati-
ve. Orașul Kiev este situat pe râul Nipru, care îl stră-
bate de la nord la sud și care reprezintă un obstacol 
de valoare mare, introducând restricții în cooperarea 
dintre forțele aflate la încercuire și manevra de pe 
o direcție pe alta. Încercuirea completă este dificil 
de realizat, în special în zona de sud, astfel încât, 
cel mai probabil, ținând cont de manevrele executa-

te pentru constituirea dispozitivului ofensiv (cuceri-
rea și securizarea anumitor zone prin executarea u-
nor atacuri cu obiectiv limitat, constituirea liniilor de 
aprovizionare), atacul decisiv asupra obiectivului se 
va realiza într-un dispozitiv de luptă fragmentat, din-
spre nord-vest, vest și est. Până la acel moment, su-
plimentar efortului principal de constituire a dispozi-
tivului de luptă la încercuire, forțele rusești vor exe-
cuta, probabil, atacuri asupra unor obiective izolate 
din proximitate, similar celor executate asupra ora-
șelor Irpin (14 martie) și Huta-Mejîhirska (15 martie) 
în scopul securizării zonei și respingerii contraatacu-
rilor executate de către forțele ucrainene. Așa cum 
am menționat, dispozitivul se va realiza, cel mai pro-
babil, prin apropierea de obiectiv pe mai multe di-
recții. Pe direcția Mazyr, Kiev, forțele ruse (unități de 
infanterie mecanizată de valoare batalion) au înain-
tat tangențial prin suburbiile Kievului până în zona 
de sud-vest a obiectivului, într-o manevră de învălui-
re, probabil cu intenția de a realiza încercuirea din-
spre nord-vest, vest, sud-vest. În nord-vest, forțele 
sunt întărite de pe direcția Cernobîl, Kiev, care au 
înaintat pe malul drept al Niprului. Pe cealaltă direc-
ție, dinspre Gomel, o parte din forțele rusești au tre-
cut la încercuirea orașului Cernihiv, iar o altă parte 
au înaintat, depășind acest obiectiv, pentru a ajunge 
în zona de nord-est a Kievului. Forțele ruse care a-
tacă dinspre Pocep sprijină forțele care atacă din-
spre Gomel (zona de operații Nord) și Troebortnoe 
(zona de operații Nord-Est). O parte din forțele ruse 
care atacă dinspre nord-est (direcțiile Troebortnoe, 
Nijîn și Kursk, Sumî, Brovari) înaintează pe o a treia 
direcție de apropiere de capitală, pentru a participa 
la încercuirea acesteia dinspre est. Forțele ucraine-
ne își vor concentra în continuare eforturile pentru 
a împiedica realizarea încercuirii Kievului, prin exe-
cutarea unor contraatacuri din flanc, de-a lungul di-
recțiilor de ofensivă ale forțelor rusești. 

 

 
Figura nr. 3: Situația în zonele de nord-est și est ale 

conflictului din Ucraina la 16 martie 2022 (BBC News 2022) 
 
În zona de operații NORD-EST, atacul se desfă-

șoară pe un front larg, pe trei direcții. Dezvoltările re-
cente relevă mutarea efortului dinspre direcția prin-
cipală Belgorod, Harkov (unde forțele se confruntă 
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cu probleme logistice, ceea ce a dus la scăderea in-
tensității acțiunilor ofensive) pe celelalte două direc-
ții: Troebortnoe, Nijîn și Kursk, Sumî, Brovari. În afa-
ra intenției de a cuceri și controla principalele orașe 
aflate pe aceste direcții (ca de exemplu, Konotop și 
Sumî), intenția forțelor ruse este, cel mai probabil, 
de a avansa în adâncimea teritoriului Ucrainei pen-
tru a realiza apropierea de Kiev și a constitui secto-
rul de est al dispozitivului de luptă la încercuire. Este 
de așteptat ca pe direcția Belgorod, Harkov, forțele 
ruse să reia acțiunile ofensive, pentru a cuceri ora-
șul Harkov și pentru a dezvolta ofensiva spre vest, 
către Dnipro din centrul Ucrainei, și spre sud, către 
Sloviansk (pentru a realiza joncțiunea cu forțele care 
avansează din nordul regiunii Donbas). Rezistența 
este, în continuare, una puternică, forțele ucrainene 
executând cu succes contraatacuri, astfel încât rit-
mul ofensivei este unul scăzut. 

În zona de operații EST, ofensiva se desfășoară 
cu scopul principal de a lărgi „capul de pod” repre-
zentat de teritoriul ocupat de separatiști în Donbas. 
Manevra executată se menține pe direcții interioa-
re, vizând trei obiective: cucerirea și securizarea es-
tului Ucrainei, prin acțiuni ofensive executate spre 
teritoriile din nordul regiunii Donbas (către Sloviansk 
și Sieverodonețk); extinderea zonei controlate din 
Donbas către centru (probabil până pe aliniamentul 
Zaporojie, Dnipro), cu menținerea controlului asupra 
orașelor principale Donețk și Luhansk; decuplarea 
Ucrainei de la Marea Azov, prin menținerea contro-
lului asupra plajelor și cucerirea portului Mariupol, 
în cooperare cu forțele care acționează în sud. 

 

 
Figura nr. 4: Situația în zona de sud a conflictului 
din Ucraina la 16 martie 2022 (BBC News 2022) 

 
În zona de operații SUD, ofensiva continuă tot pe 

direcții interioare, pornind din teritoriul cucerit la nord 
de granița (de facto) dintre Crimeea și Ucraina, în 
scopul extinderii teritoriului controlat. Securizarea 
celor două orașe din sud (Herson și Melitopol) a per-
mis forțelor rusești dezvoltarea ofensivei pe două 
direcții extrem de importante: spre vest și spre est. 
Prima vizează, probabil, cucerirea celui mai impor-

tant obiectiv din zona de operații SUD, și anume ora-
șul Odesa (după cucerirea portului Nikolaev), acest 
deziderat contribuind major la decuplarea Ucrainei 
de la Marea Neagră. Deschiderea frontală mare a 
portului Odesa la Marea Neagră și configurația tere-
nului din nordul acestuia (rețea hidrografică dezvol-
tată, perpendiculară pe litoral, care determină obsta-
cole semnificative pentru manevrele laterale) ar pu-
tea determina luarea deciziei de cucerire a portului 
Odesa printr-o operație amfibie executată dinspre 
Marea Neagră, susținută de focul artileriei de pe na-
ve și al aviației și conjugată cu atacuri desfășurate 
în vestul orașului, dinspre uscat, de către forțe de-
santate și din nord de către forțele care avansează 
dinspre Nikolaev. Ținând cont de faptul că nu au fost 
semnalate acțiuni speciale, de constituire a unei for-
țe suficiente de desant amfibiu în zona peninsulei 
Crimeea (unde există aceste capabilități), acest sce-
nariu este puțin probabil a se materializa în urmă-
toarele 2-3 zile, deși există indicii privind această 
intenție prin atacul unor zone din proximitatea ora-
șului, executat cu artilerie și rachete lansate de pe 
nave. Este evident faptul că atunci când operația 
amfibie se va executa, forțele de desant vor cuceri 
„capete de pod” pe plajele din apropierea orașului, 
concomitent cu lovirea celor mai importante obiecti-
ve din oraș de către artileria de pe nave și aviație. 
Dar obținerea succesului operației amfibii depinde 
semnificativ de asigurarea unei baze de plecare la 
ofensivă pe uscat, care să permită forțelor rusești 
executarea unui atac circular asupra portului, ceea 
ce, deocamdată, nu se poate realiza. Cea de-a doua 
direcție, spre est, pornind de la granița (de facto) din-
tre Ucraina și Crimeea, vizează cucerirea portului 
Mariupol, în cooperare cu forțele care atacă dinspre 
zona de operații EST. De asemenea, controlul orașu-
lui Melitopol permite extinderea teritoriului controlat 
către adâncimea teritoriului Ucrainei, vizând cuceri-
rea orașului Zaporojie, și realizarea joncțiunii cu for-
țele care atacă dinspre zona de operații EST. 

Cel mai probabil, forțele armate ruse vor continua 
eforturile pentru atingerea obiectivului principal, de 
nivel strategic, și anume securizarea zonei de ope-
rații Nord și cucerirea capitalei Kiev. Acest dezide-
rat ar reprezenta, pe lângă obținerea unei victorii mi-
litare, cu o încărcătură imensă din punct de vedere 
simbolic, și asigurarea victoriei politice, creând avan-
tajul decisiv la masa negocierilor ulterioare și permi-
țând înlocuirea conducerii politice actuale a Ucrainei 
cu una pro-rusă. Acțiunile desfășurate în celelalte 
zone de operații vin în sprijinul realizării obiectivului 
principal, întrucât conduc, pe de o parte, la disper-
sarea forțelor ucrainene și, pe de altă parte, la dimi-
nuarea capacității de luptă a acestora. Totodată, o-
perațiile desfășurate în fiecare dintre zonele de ope-
rații au obiectivul principal propriu, de nivel operativ. 
Realizând o ierarhie din punctul de vedere al impor-
tanței strategice, următorul obiectiv este cucerirea 
și controlul zonei din nordul peninsulei Crimeea, o-
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biectiv a cărui realizare ar duce atât la decuplarea 
Ucrainei de la Marea Neagră și Marea Azov, cât și 
la refacerea regiunii istorice Novorusia, un dezide-
rat care confirmă una dintre mai vechile teme pro-
pagate în 2014. Acțiunile desfășurate în zona de o-
perații Est au rolul de a susține pretextul întregii „ope-
rații militare speciale”. Obiectivul principal este ace-
la de a sprijini obținerea independenței celor două 
republici, Donețk și Luhansk, recunoscute de către 
guvernul de la Moscova, la care se adaugă participa-
rea la cucerirea și controlul zonei de est a Ucrainei, 
cel mai probabil până la râul Nipru. Acțiunile ofensi-
ve desfășurate în zona de operații NORD-EST spri-
jină direct realizarea obiectivului strategic prin pro-
iecția forței în estul obiectivului Kiev, pentru a parti-
cipa la încercuirea și cucerirea capitalei. În planul 
doi, se află participarea la cucerirea estului Ucrainei, 
concomitent cu controlul celor mai importante orașe 
din zonă, Harkov, Sumî și Poltava. 

Operația specială planificată a se finaliza în câte-
va zile a ajuns la termenul D+20 fără a avea, totuși, 
rezultatul scontat. Scopul general de a înainta și cu-
ceri rapid principalele orașe, în special capitala Kiev, 
susținut de atingerea unor obiective secundare care 
vizau controlul liniilor de aprovizionare, distrugerea 
infrastructurii militare - centre de comunicații, baze 
militare, puncte de comandă ale armatei ucrainene 
și alte obiective militare strategice și operative nu 
a fost atins. În acest context, apar întrebări al căror 
răspuns corect va fi dat, cel mai probabil, de eveni-
mentele viitoare. Care este adevăratul set de motive 
pentru ritmul scăzut al ofensivei și neatingerea aces-
tor obiective? Să fie oare tendința conducerii de la 
Kremlin de a supraestima potențialul militar al ar-
matei ruse și de a subestima rezistența și determi-
narea ucraineană? Să fie oare evaluarea eronată 
realizată de strategii ruși, pe de o parte, potențialu-
lui autorităților ucrainene de a coagula toate forțele 
care să genereze o asemenea capacitate de apăra-
re și, pe de altă parte, voinței colective a poporului 
ucrainean de autodeterminare? Să fie oare interpre-
tarea greșită, în termeni de sens și de rapiditate, a 
reacției opiniei publice internaționale cu privire la un 
astfel de eveniment major pe continentul european? 
Aceste opțiuni nu se exclud reciproc, însă, dacă ar 
fi reale, atunci ar releva incapacitatea strategilor și 
decidenților ruși de a planifica și executa o aseme-
nea operație, ceea ce nu este ușor de acceptat, de-
și această idee este verbalizată în opinia publică in-
ternațională (Bergen 2022). 

Un alt set de întrebări vizează modul de acțiune 
al forțelor armate ruse. În secolul XXI, în contextul 
revoluției informaționale, al globalizării, al tehnologii-
lor emergente, acțiunile ofensive sunt „cât se poate 
                                                 
9 Am convocat o reuniune extraordinară a șefilor de stat și de 
guvern aliați pe 24 martie la sediul NATO din Bruxelles, Belgia. 
Vom aborda consecințele invaziei Ucrainei de către Rusia, spri-
jinul nostru puternic pentru Ucraina și consolidarea în continua-

de tradiționale” și predictibile. Să existe în viziunea 
strategilor ruși un alt set de obiective decât cele pre-
vizibile, diferit din punctul de vedere al ierarhiei sau 
chiar al conținutului? De asemenea, văzând că efec-
tele produse prin acțiuni militare convenționale nu 
sunt pe măsura așteptărilor, care ar fi probabilitatea 
întrebuințării unor sisteme de armament neconven-
țional, de distrugere în masă, fie în spectrul CBRN, 
fie de alte tipuri (termobarice, psihotronice etc.)? Cu 
siguranță că, dincolo de cele generate pe câmpul 
de luptă, efectele resimțite la nivelul organizațiilor 
internaționale de securitate și opiniei publice ar pu-
tea determina consecințe inimaginabile. Nu în ulti-
mul rând, întrebarea cea mai importantă se referă 
la soluționarea conflictului armat. Care ar putea fi 
cel mai probabil curs de acțiune? Dar cel mai peri-
culos? Cu siguranță, răspunsul la aceste întrebări 
trebuie să fie în strânsă conexiune cu domenii din 
afara acțiunilor militare. Deși, în acest caz, acțiunile 
militare desfășurate cu „arma în mână” au ponderea 
cea mai mare, nu trebuie să uităm că războiul este 
un act politic, iar rezultatele obținute în teatrul de o-
perații reprezintă doar unul dintre instrumentele af-
late pe masa negocierilor. 

Ca urmare a deteriorării situației pe întreg terito-
riul Ucrainei și a lipsei unor rezultate concrete și con-
vingătoare ale negocierilor pentru pace din perioada 
10-15 martie 2022, Secretarul General al Alianței 
Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a anunțat pe 15 
martie decizia de a organiza un summit extraordinar 
al NATO9, în data de 24 martie, la Bruxelles. 

 
 

Reglementări și încălcări ale dreptului 
internațional în intervenția militară din Ucraina 

Mirela Atanasiu 
 
Drepturile omului, pacea, securitatea și dezvol-

tarea sunt profund interconectate, acestea consoli-
dându-se reciproc, iar promovarea și protecția drep-
turilor omului sunt elemente-cheie în asigurarea pă-
cii și securității durabile. De altfel, ONU a definit o 
gamă largă de drepturi civile, economice, culturale, 
politice și sociale, cu caracter de universalitate, ce 
au fost codificate, inițial, în Carta Națiunilor Unite 
(1945) și Declarația Universală a Drepturilor Omului 
(1948) ca drepturi fundamentale. Astfel, în prezent, 
protejarea drepturilor omului reprezintă un scop e-
sențial al dreptului internațional, atât pe timp de pa-
ce, cât și de conflict. 

Intervenția militară a Rusiei reprezintă un act de 
agresiune împotriva Ucrainei (stat suveran recunos-
cut de către comunitatea internațională), realizat cu 
încălcarea legislației internaționale, ce a declanșat 

re a descurajării și apărării NATO, ca răspuns la o nouă realitate 
pentru securitatea noastră. În acest moment critic, America de 
Nord și Europa trebuie să continue să fie împreună în NATO 
(NATO 2022). 
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o criză a drepturilor omului pentru persoanele civile 
rămase sub asediu sau dislocate intern și extern, 
precum și o criză a dreptului internațional umanitar, 
prin încălcările survenite în contextul ducerii ostili-
tăților, care afectează eșafodajul păcii, securității și 
dezvoltării regionale și internaționale. Concomitent, 
fiind părți într-un conflict armat internațional, com-
batanții ruși și ucraineni trebuie să respecte atât le-
gislația specifică a dreptului conflictelor armate, cu 
atât mai mult cu cât sunt părți semnatare ale Con-
vențiilor de la Geneva din 1949 cu Protocoalele adi-
ționale și a Convențiilor de la Haga din 1907, cât și 
normele cutumiare ale dreptului internațional umani-
tar, așa cum precizează și președintele Comitetu-
lui Internațional al Crucii Roșii, Peter Maurer (ICRC 
2022). 

Sub rezerva că statisticile elaborate de variate 
instituții și organizații internaționale prezintă date di-
ferite10, în cele ce urmează, vom face referire la cele 
publicate de ONU. Astfel, Înaltul Comisar al ONU 
pentru Drepturile Omului preciza că, la 11 martie, 
„de la începutul invaziei ruse erau înregistrate 1.546 
de victime civile: 564 de morți și 982 de răniți” (UN 
News 2022), iar Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS), într-un raport publicat în aceeași zi, prezen-
ta faptul că în Ucraina sunt 2,5 milioane de refugiați 
(cu estimarea că până în iulie 2022 numărul ar pu-
tea crește la 4 milioane) și 1 milion de persoane dis-
locate intern (WHO 2022). În acest context, încă din 
4 martie, Consiliul European a decis activarea me-
canismului de protecție temporară pentru persoane-
le care fug din Ucraina ca o consecință a războiului 
(Council of the European Union 2022). 

Pe 7 martie 2022, Consiliul ONU pentru Drepturi-
le Omului prezenta situația din Ucraina, exprimându-
și „îngrijorarea gravă cu privire la prejudiciul adus 
multora dintre drepturile omului, inclusiv dreptul la 
viață, la educație și la cel mai înalt standard posibil 
de sănătate fizică și psihică, cauzată de atacuri ar-
mate și bombardamentele rusești în zonele popula-
te”, subliniind „importanța menținerii accesului se-
curizat la Internet liber, deschis, interoperabil și fia-
bil” și „condamnând fără echivoc orice măsuri care 
împiedică sau perturbă capacitatea unei persoane 
de a primi sau de a distribui informații online sau off-
line, inclusiv opririle parțiale sau complete ale Inter-
netului”, reiterând că „dreptul internațional al drep-
turilor omului și dreptul internațional umanitar sunt 
complementare și se întăresc reciproc” (Human 
Rights Council 2022). 

Referitor la protecția civililor pe timp de conflict 
armat, din punctul de vedere al normelor de drept 
internațional umanitar, două aspecte le considerăm 
a fi cele mai importante: neimplicarea populației ci-
vile în operațiile militare și asigurarea trecerii lor în 
siguranță în zonele libere de conflict. În Ucraina, e-
                                                 
10 A se vedea secțiunea „Civilii - victime colaterale sau ținte 
ale invaziei ruse în Ucraina?”. 

xistă probleme sub ambele aspecte. 
În ceea ce privește primul aspect, al neimplicării/ 

neatacării populației civile, războiul urban este deo-
sebit de dezastruos, deoarece civilii care nu au fost 
evacuați sunt adesea prinși în mijlocul luptelor ce 
au loc în orașe, fapt ce face dificilă protejarea lor, 
situație valabilă și pentru obiectivele civile (locuințe, 
infrastructură critică, școli, biserici etc.). Un caz spe-
cial este acela în care civilii participă direct la ostili-
tăți, situație în care își pierd statutul de protecție. În 
conflictul ruso-ucrainean, astfel de exemple au fost 
atacarea, în 28 februarie 2022, a orașului Harkov cu 
muniții cu dispersie (Human Rights Watch 2022), 
în condițiile în care în conformitate cu art. 51 (4) din 
Protocolul adițional I din 1977 „atacurile fără discri-
minare sunt interzise” (Aditional Protocol 1 1977) și, 
în 3 martie, avioanele rusești au aruncat simultan 
mai multe bombe nedirijate care au lovit un cartier 
rezidențial din orașul Cernihiv (HRW 2022). În con-
secință, cei care comit, ordonă comiterea sau sunt 
răspunzători pentru astfel de acte, vor răspunde in-
dividual, dreptul internaţional umanitar cutumiar atri-
buind răspundere penală tuturor acestor persoane. 

Cel de-al doilea aspect se referă la asigurarea 
de coridoare umanitare pentru evacuarea civilă și 
livrarea ajutorului umanitar a cărei implementare, în 
conflictul ruso-ucrainean, este lentă și limitată. Ast-
fel, deși această problemă a fost pusă în discuție 
încă din 3 martie, de abia în 14 martie s-a ajuns la 
un acord asupra stabilirii a 10 astfel de coridoare 
(Kyiv Independent 2022), dar la 16 martie autorită-
țile ucrainene declarau că încă nu au primit confir-
marea de la Crucea Roșie despre deschiderea aces-
tora (Kyiv Independent 2022). 

O categorie specială de obiective civile, proteja-
tă pe perioada conflictului armat în conformitate cu 
art. 53 al Protocolului Adițional 1 al Convenției de la 
Geneva din 1949, o reprezintă obiectele de cultură 
și lăcașurile de cult. Un astfel de obiectiv, Memoria-
lul Holocaustului de la Kiev, a fost ținta unui atac cu 
rachete în 3 martie (BBC 2022). 

Un alt subiect al protecției speciale îl reprezintă 
personalul și facilitățile medicale. În sistemul OMS 
de supraveghere al atacurilor asupra facilităților sa-
nitare se arată că, până la 16 martie, asupra unități-
lor spitalicești, lucrătorilor sanitari și ambulanțelor 
au fost efectuate 43 de astfel de acțiuni, care au pro-
vocat 12 decese și 34 răniți (WHO 2022), printre in-
frastructurile medicale afectate numărându-se și ma-
ternitatea din Mariupol bombardată pe 9 martie. În 
acest context, Fondul ONU pentru Copii (UNICEF), 
Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) și OMS au 
semnat o declarație comună în care se solicita res-
pectarea dreptului internațional umanitar și a drep-
turilor omului, precum și prioritizarea protecției civi-
lilor în conflictul din Ucraina (UNICEF, UNFPA, and 
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WHO 2022). 
Lucrările și instalațiile care conțin elemente peri-

culoase, precum cele cinci centrale nucleare ucrai-
nene (World Nuclear Association 2022), sunt, de 
asemenea, obiective protejate în spiritul legislației 
dreptului internațional umanitar. De aceea, în întâl-
nirea din 4 martie a Consiliului de Securitate al ONU, 
Rosemary DiCarlo, Subsecretar General al ONU 
pentru afaceri politice și de consolidare a păcii, își 
arăta îngrijorarea în legătură cu bombardamentele 
care au afectat „o unitate de antrenament a centra-
lei nucleare Zaporojie din orașul Enerhodar”, subli-
niind că acțiuni militare în astfel de situri nu sunt nu-
mai inacceptabile, ci și „foarte iresponsabile”, amin-
tind că „atacurile asupra instalațiilor nucleare contra-
vin art. 56 din Protocolul adițional I la Convențiile de 
la Geneva” (OCHA 2022). La 16 martie, două dintre 
centralele nucleare ucrainene (Cernobîl și Zaporojie) 
erau controlate militar de Rusia. 

Chiar dacă starea de război nu este recunoscută 
de niciuna dintre părți, odată cu declanșarea conflic-
tului armat ruso-ucrainean se activează Convenția 
a 3-a de la Geneva din 1949 referitoare la tratamen-
tul prizonierilor de război. Conform art. 4 al Conven-
ției, aceasta este aplicabilă combatanților capturați 
de ambele părți care fac parte din următoarele cate-
gorii: „membrii forțelor armate ale unei părți la con-
flict, ca și membrii miliţiilor sau ai corpurilor de volun-
tari care fac parte din astfel de forţe armate”; „mem-
brii altor miliții și membri ai altor corpuri de voluntari, 
inclusiv cele ale mișcărilor de rezistență organizate, 
aparținând unei părți în conflict și care operează în 
cadrul sau în afara propriului teritoriu”, dacă îndepli-
nesc anumite condiții11 stipulate în respectivul arti-
col al Convenției amintite; „membrii forțelor armate 
regulate care își declară loialitatea față de un guvern 
sau o autoritate nerecunoscută de puterea deținătoa-
re”; „persoane care însoțesc forțele armate fără a 
fi membri ale acestora (membri civili ai echipajelor 
aeronavelor militare, corespondenți de război, con-
tractori de aprovizionare etc.)”; „membrii echipajelor, 
inclusiv maiștri, piloți și ucenici ai marinei comerciale 
și ai echipajelor aeronavelor civile ale părților în con-
flict”; „locuitori ai unui teritoriu neocupat care, la apro-
pierea inamicului, se înarmează spontan pentru a 
rezista forțelor invadatoare, fără să fi avut timp să 
se formeze în unități armate regulate, cu condiția ca 
aceștia să poarte armele la vedere și să respecte 
legile și obiceiurile războiului” (Geneva Convention 
III 1949). Așadar, în conformitate cu legislația drep-
tului internațional umanitar, în conflictul ruso-ucrai-
nean vor beneficia de acest drept de protecție inclu-
                                                 
11 Condițiile pentru a fi considerați combatanți legitimi sunt: să 
fie comandați de o persoană care să răspundă pentru 
subordonați; să poarte un semn distinctiv fix, ce poate fi 
recunoscut de la distanţă; să poarte armele la vedere; să 
desfășoare operaţiile în conformitate cu legile şi obiceiurile 
războiului. 

siv civilii înarmați și membrii diferitelor grupuri para-
militare care luptă sub comanda Forțelor de Apărare 
Teritorială, inclusiv membrii Legiunii Internaționale 
pentru Apărarea Ucrainei12  (Kyiv Independent 2022), 
care respectă cel puțin trei condiții, respectiv de a 
purta armele la vedere, de a se putea identifica cu 
un document ca făcând parte din forțele armate și 
de a respecta legile și obiceiurile războiului, respec-
tiv dreptul conflictelor armate. 

În momentul de față, pe un website ucrainean se 
prezintă un număr de 389 soldați ruși identificați ca 
luați prizonieri (Invaders 2022), iar în ce privește nu-
mărul de prizonieri ucraineni capturați de forțele ru-
se, nu se găsesc date concrete din surse deschise. 
Astfel, considerând art. 13 al Convenției a 3-a de la 
Geneva din 1949 în care se precizează că „prizonie-
rii de război trebuie să fie protejați în orice moment, 
în special împotriva actelor de violență sau intimidare 
şi împotriva insultelor și curiozității publice” (Geneva 
Convention III 1949), devine problematică pentru au-
toritățile ucrainene expunerea prizonierilor de război 
ruși la conferințe de presă și în videoclipuri de pe re-
țelele de socializare, unde sunt chestionați despre 
rolurile lor în operația militară rusă. Reacționând la 
acest tip de acțiuni, mai multe organizații de profil 
au reiterat că protecția prizonierilor de război împo-
triva curiozității publice include evitarea difuzării ima-
ginii acestora în mod public pe rețelele sociale (ICRC 
2022) (Amnesty International 2022). 

În ce privește modul de ducere a ostilităților cu 
respectarea normelor de drept internațional și a po-
sibilităților de penalizare a încălcărilor legislative, 
încă din 20 februarie 2014, Ucraina a acceptat juris-
dicția Curții Penale Internaționale (CPI) asupra teri-
toriului ucrainean pentru o perioadă nedeterminată 
(International Criminal Court 2015). Deși Ucraina nu 
este încă parte a Statutului de la Roma al CPI, prin 
incidența art. 12(3) al Statutului (International Criminal 
Court 1998), Curtea capătă jurisdicție pentru a ur-
mări orice crime de război, crime împotriva umani-
tății sau crime de genocid comise de la acea dată 
pe întreg teritoriul Ucrainei. De altfel, Consiliul ONU 
pentru Drepturile Omului a adoptat, încă din 4 mar-
tie, o rezoluție în care a decis să înființeze o comi-
sie internațională de anchetă independentă care să 
investigheze toate presupusele încălcări ale dreptu-
rilor omului în contextul agresiunii Federației Ruse 
împotriva Ucrainei (UNHRC 2022). Mai mult, la 16 
martie 2022, Curtea Internațională de Justiție a ONU 
(ca urmare a solicitării înaintate de Ucraina în 26 fe-
bruarie, contestând motivația de genocid folosită de 
Federația Rusă ca pretext pentru inițierea „operației 

12 Conform declarațiilor de pe Twitter ale președintelui 
Zelenski, membrii Legiunii străine nu au statut de militari 
contractați privat, ci de voluntari care se înrolează pentru a 
desfășura serviciul militar pe bază de contract în Forțele 
Armate ale Ucrainei, situație în care aceștia vor avea drepturi 
depline ca soldați, dar și ca eventuali prizonieri de război, în 
conformitate cu dreptul conflictelor armate. 
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militare speciale”) a hotărât, cu 13 voturi pentru și 2 
împotrivă, ca „Federația Rusă să suspende imediat 
operația militară din Ucraina” și „oprirea oricărui a-
vans al Forțelor Armate ale Federației Ruse și al for-
țelor neregulate pe teritoriul Ucrainei” (ICJ 2022). 
Această hotărâre este foarte importantă, deoarece 
prin intermediul acesteia s-a afirmat la cel mai înalt 
nivel legislativ faptul că agresiunea militară a Rusiei 
a fost nejustificată (acuzațiile de genocid asupra ru-
șilor adresate Ucrainei nu au bază reală) și trebuie 
să se oprească. Decizia Curții este obligatorie din 
punct de vedere juridic în conformitate cu dreptul in-
ternațional în materie, iar responsabilitatea juridică 
a Rusiei pentru pierderile cauzate este inevitabilă. 

Dincolo de cursul actual al acțiunilor militare din 
Ucraina, din perspectiva drepturilor omului și dreptu-
lui internațional umanitar, situația umanitară, în spe-
cial pentru populația civilă, este din ce în ce mai pro-
blematică. Aceasta nu numai că nu mai are acces 
la locuințe sigure, asistență religioasă, locuri de mun-
că, educație etc., ci nu are, în cele mai multe cazuri, 
acces la resurse de bază precum hrană, apă, căldu-
ră, electricitate și îngrijiri medicale. Dar, situația se 
acutizează și pentru combatanții ambelor părți odată 
cu limitarea resurselor de bază și prelungirea activi-
tății combative, ceea ce determină slăbirea fizică și 
deteriorarea moralului trupelor și, implicit, din negli-
jență sau cu intenție pot apărea mult mai multe ca-
zuri de violare a normelor de drept internațional cu 
aplicabilitate în acest conflict armat internațional. 

 
 

NATO și UE: evitarea escaladării 
și dezvoltarea solidarității 

Cristina Bogzeanu 
 
Pe măsură ce agresiunea militară nejustificată 

a Federației Ruse asupra Ucrainei a continuat, 
generând din ce în ce mai multe pierderi de vieți 
omenești și infrastructură și adâncind drama 
umanitară, precum și perspectiva unui atac cu 
arme chimice asupra Ucrainei, a crescut și 
presiunea resimțită de cele două organizații de a 
furniza sprijin Ucrainei și de a-și reasigura statele 
membre în privința securității și apărării. Totuși, la 
nivelul ambelor organizații, reacția la războiul din 
Ucraina se desfășoară pe aceleași coordonate: 
sprijin preponderent politic și economic pentru 
Kiev, concomitent cu reasigurarea statelor 
membre atât din punct de vedere militar (NATO), 
cât și economic (UE). 

Raportarea NATO la conflictul din Ucraina a 
continuat să fie caracterizată de efortul de a 
menține un echilibru între: a) reasigurarea aliaților 
și întărirea flancului estic; b) sublinierea și 
demonstrarea caracterului defensiv al NATO și al 
                                                 
13 Este de așteptat ca aliații să stabilească noi măsuri pe cele 
trei dimensiuni menționate în cadrul summit-ului extraordinar 

măsurilor adoptate, evitând escaladarea 
conflictului pe aceste premise; c) sprijinirea 
Ucrainei, valorificând instrumentele politice ale 
Alianței13. 

Contextul a devenit cu atât mai tensionat din 
acest punct de vedere cu cât Kievul a solicitat 
constant NATO să impună o zonă de interdicție 
aeriană (no-fly zone – NFZ) în Ucraina (Ministry of 
Defence Ukraine 2022). Impunerea NFZ ar implica 
survolarea spațiului aerian al Ucrainei de către 
aeronave NATO și chiar atacarea sistemelor de 
apărare antiaeriană ale Rusiei (NATO 2022), ceea 
ce ar genera riscul unor confruntări directe între 
forțele aeriene NATO și cele rusești, contravenind 
celui de-al doilea obiectiv al NATO în privința 
conflictului din Ucraina – prevenirea escaladării și 
extinderii conflictului în spațiul Alianței, 
posibilitatea unui război de amploare în Europa 
fiind evocată de către liderii NATO (CNN 2022). 
Existența acestui risc a fost subliniată nu doar de 
reprezentanți ai NATO (NATO 2022) sau statelor 
membre NATO (Euractiv 2022), care avertizează 
asupra riscului ca impunerea NFZ în Ucraina de 
către NATO să ducă la izbucnirea unui război (full-
fledged war) în Europa, ci și prin declarațiile 
oficiale ale liderilor ruși (Radio Free Europe 2022) 
(CNN 2022), precum și de analize de risc ale 
acțiunilor NATO în acest conflict (Wetzel și Pavel 
2022) (Betts 2022). Riscul devine cu atât mai 
evident cu cât, conform discursului oficial al părții 
ruse, „orice măsură în această direcție va fi 
considerată o participare directă la conflictul armat” 
(President of Russia 2022). Totodată, menționarea 
extinderii influenței SUA și NATO în vecinătatea 
Rusiei au fost constante în discursul public al părții 
ruse încă de la începutul agresiunii, ceea ce 
susține raționamentul că o implicare militară a 
NATO în Ucraina, chiar și pentru impunerea NFZ, 
poate genera escaladarea și extinderea 
conflictului. Mai mult, atacul Rusiei asupra unei 
unități militare din Liov, la mai puțin de 20 de 
kilometri distanță de granița cu Polonia a fost 
considerat chiar un avertisment dat de Moscova 
actorilor occidentali cu privire la implicarea de 
partea Ucrainei (Financial Times 2022). Aceasta 
cu atât mai mult cu cât atacul a vizat Centrul 
Internațional pentru Menținerea Păcii și Securitate, 
o bază militară ucraineană, care fusese folosită 
până de curând pentru instruirea trupelor 
ucrainene de către NATO (Ministry of Defence 
Ukraine 2022) și funcționa ca centru logistic pentru 
armamentul și proviziile furnizate de către actori 
statali occidentali pentru Ucraina în război. 

O altă tematică specifică evoluției conflictului 
din Ucraina din perioada analizată este legată de 
probabilitatea utilizării de către Rusia a armelor 

al șefilor de stat și de guvern din țările membre NATO, 
planificat la 24 martie 2022 (NATO 2022). 
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chimice. Un prim semnal de alarmă în această 
direcție a fost constituit de afirmația părții ruse că 
au informații despre Ucraina, care împreună cu 
SUA, dezvoltă arme de distrugere în masă în 
laboratoare aflate pe teritoriul atacat. Informația a 
fost dezmințită de Kiev (Ministry of Foreign Affairs 
of Ukraine 2022), însă există temeri că acest 
discurs al Rusiei este orientat către construirea 
unor justificări pentru utilizarea de arme chimice 
împotriva Ucrainei, ceea ce ar putea determina noi 
măsuri adoptate de NATO în această direcție 
(NATO 2022). 

NATO și UE își mențin mai degrabă rolul de 
platforme de coordonare a sprijinului venit din 
partea statelor membre către Ucraina. Totuși, la 
nivel individual, statele membre manifestă 
solidaritate față de cauza ucraineană. Ilustrative în 
această direcție sunt măsurile de sprijin adoptate, 
inclusiv furnizarea de echipamente militare 
Ucrainei, cât și vizita efectuată de premierii a trei 
state membre UE și NATO în Ucraina (Cehia, 
Polonia, Slovacia) pentru o întrevedere cu 
președintele Zelenski, o decizie cu valoare 
simbolică semnificativă pentru sprijinul politic al 
acestor state și al celorlalți actori statali europeni 
pentru Ucraina. 

În ceea ce privește UE, notabilă este adoptarea 
de noi pachete de sancțiuni economice și politice 
împotriva Rusiei (European Council 2022). Mai 
mult, înaintea summit-ului informal al Consiliului 
European din 10-11 martie a fost chiar vehiculată 
perspectiva suplimentării sprijinului financiar 
pentru Ucraina prin EPF, cu încă 500 de milioane 
de euro (European External Action Service 2022), 
însă acesta nu s-a concretizat într-o decizie finală 
la nivelul Consiliului. 

În același timp, pe plan intern, s-au conturat 
două tendințe majore. Prima dintre ele constă în 
efortul de a limita efectele economice ale războiului 
din Ucraina asupra securității europene, iar cea de-
a doua, în generarea unei etape de solidarizare la 
nivel european. Astfel, summit-ul informal al 
Consiliului European a avut drept scop stabilirea 
modului în care UE se poate adapta noilor 
responsabilități rezultate din actualul context de 
securitate. Principalele teme abordate au fost 
dezvoltarea dimensiunii de apărare a UE, 
reducerea dependenței energetice și construirea 
unei baze economice mai robuste, unde accentul 
este plasat tot pe reducerea dependenței UE în 
domeniul materiilor prime, semi-conductorilor, 
sănătății, în plan digital și alimentar (European 
Council 2022). Scopul reuniunii informale din 10-
11 martie 2022 a fost, așadar, nu doar reafirmarea 
sprijinului pentru Ucraina, ci şi identificarea de 
soluții pentru creșterea rezilienței economice a 
Uniunii în contextul impactului războiului din 
Ucraina asupra economiei UE, cât și identificarea 
de soluții pentru dezvoltarea capabilităților militare 

la nivelul statelor europene. Notabilă în acest sens 
este afirmarea primatului NATO în securitatea și 
apărarea Europei – „O UE mai puternică și mai 
capabilă în domeniul apărării va contribui pozitiv la 
securitatea internațională și transatlantică și e 
complementară NATO, care rămâne fundamentul 
apărării colective pentru statele sale membre” 
(European Council 2022, 3). De altfel, cooperarea 
strânsă între cele două organizații în privința 
măsurilor ce se impun a fi luate în contextul crizei 
din Ucraina constituie nu doar manifestarea unității 
actorilor euroatlantici în privința agresiunii Rusiei 
asupra Ucrainei, ci și a coordonării acțiunilor 
întreprinse la nivelul celor două organizații în 
gestionarea acestei provocări de securitate. 

În plan intern, generarea unei tendințe de 
consolidare a solidarității și reconsiderarea raison 
d’être al celor două organizații sunt vizibile nu doar 
în unitatea manifestată în privința sancționării 
agresiunii nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei, 
ci și în generarea unei atracții a statelor nemembre 
de a adera. Exemple, în cazul NATO, sunt Suedia 
și Finlanda, care își reconsideră statutul de 
neutralitate militară și își manifestă interesul de a 
adera la structurile Alianței (Financial Times 2022). 
Aceasta în ciuda amenințării ruse că eventuala 
aderare a acelor state la NATO va atrage 
„consecințe politice și militare serioase” din partea 
Moscovei (Euractiv 2022). 

În aceeași tendință a solidarizării europene 
poate fi inclusă și decizia Danemarcei de a 
organiza un referendum prin care să renunțe la 
clauza opt-out în relație cu PSAC (Euractiv 2022). 
Renunțarea la această clauză va permite 
Danemarcei să contribuie la operațiile militare ale 
UE și să coopereze în dezvoltarea și achiziția de 
capabilități militare în cadrul Uniunii. În cazul UE, 
este semnificativă și primirea și acceptarea 
cererilor de aderare din partea statelor din estul 
continentului (Ucraina, Georgia și Republica 
Moldova), însă în cazul niciuneia dintre ele nu a 
fost inițiată o procedură de urgență în acest sens. 

Amenințările de securitate ridicate de 
desfășurarea unui război convențional pe 
continentul european au generat un val de 
solidaritate nu doar între actorii europeni, reflex 
firesc în contextul apariției unei amenințări 
comune, ci și față de Ucraina. Totuși, în ceea ce 
privește relația cu Kievul, limita solidarității este 
implicarea directă a forțelor NATO în conflict, fapt 
care ar putea genera escaladarea și extinderea 
conflictului dincolo de granițele ucrainene. 
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Sancțiuni și efecte economice 
ale războiului din Ucraina 

Cristian Băhnăreanu 
 
La începutul anului 2022, economia mondială 

se afla pe un curs de revenire pe fondul „stingerii” 
pandemiei de Covid-19 – băncile centrale ale lumii 
fiind pregătite să retragă treptat sprijinul fiscal și 
monetar. Invazia armatei ruse în Ucraina și 
sancțiunile ulterioare au schimbat dramatic 
această tendință, iar riscurile și incertitudinea au 
revenit puternic pe fondul creșterii presiunilor 
inflaționiste și a prețurilor la energie, alimente și 
alte mărfuri, înăsprirea condițiilor pe piețele 
financiare și de muncă și scăderea încrederii 
mediului de afaceri. 

Pe acest fond, directorul general al FMI, 
Kristalina Georgieva, a anunțat că organizația va 
actualiza negativ prognozele privind creşterea 
economiei mondiale pentru anul curent (IMF 
2022), în prezent estimată la 4,4% (IMF January 
2022, 1). Mai mult, impactul sancțiunilor fără 
precedent impuse Rusiei se va resimți treptat pe 
piețele financiare și cele comerciale globale și va 
afecta în special țările din vecinătate (Republica 
Moldova, cele din Caucaz și Asia Centrală), 
principalele consecințe fiind perturbarea lanțurilor 
de aprovizionare, scăderea investițiilor și a 
remitențelor și afluxul de refugiați. 

Goldman Sachs avertizează că efectele 
economice ale acestui război ar putea împinge 
SUA și Europa în recesiune (Warner 2022), având 
în vedere că prețurile la energie și inflația se află 
deja pe un trend puternic crescător, ceea ce 
adaugă noi riscuri și volatilitate pe piețele globale. 
Deja Banca Centrală Europeană a revizuit 
creșterea economică în zona euro pentru anul în 
curs, de la 4,2% în decembrie 2021 la 3,7% în 
martie 2022 (European Central Bank 2022), iar 
perspectivele nu sunt tocmai încurajatoare. 
Majorarea prețurilor la energie și scăderea 
încrederii influențează cererea internă cel puțin pe 
termen scurt, iar sancțiunile și deteriorarea bruscă 
a perspectivelor economiei ruse vor afecta puternic 
dinamica comerțului în zona euro. 

În ultimele două săptămâni, politica sancțiunilor 
între Occident și Rusia a continuat, fiecare parte 
încercând să afecteze cât mai mult și mai repede 
economia celuilalt. Finanțele și economia rusă par 
a fi tot mai afectate în ciuda contramăsurilor 
adoptate și a susținerii economice din partea unor 
țări, precum Belarus, India și, parțial, China. Deja, 
Rusia a depășit Iranul, Siria sau Coreea de Nord 
ca cea mai sancționată țară (Pandey 2022) și se 

                                                 
14 Sancțiunile țărilor dezvoltate la adresa Rusiei din perioada 
24 februarie – 2 martie 2022 sunt detaliate în Colocviu 
strategic nr. 1/2022 (CSSAS 2022, 11). 

îndreaptă cu pași rapizi spre o recesiune severă, 
unele analize arătând o scădere de cel puțin 7% 
pentru anul în curs (Stanapedis 2022). 

Noi sancțiuni împotriva Rusiei 
Pe lângă semnalul puternic dat în prima 

săptămână a invaziei14, țările occidentale au 
adoptat noi sancțiuni la adresa Rusiei în 
încercarea de a-i slăbi economia și capacitatea de 
finanțare a campaniei militare din Ucraina. 
Conform BBC (BBC News 2022) (Race și Hooker 
2022) și Reuters (Funakoshi, Lawson și Deka 
2022), cele mai importante măsuri din ultimele 14 
zile la adresa persoanelor fizice, companiilor și 
economiei ruse au vizat: 

• SUA a interzis total importurile de hidrocarburi 
rusești, precum și alte produse-cheie – votcă, 
fructe de mare, diamante; 

• mai multe țări europene se gândesc să revină 
la exploatarea cărbunelui, iar UE în ansamblu va 
accelera procesul de trecere la resurse alternative 
de energie și intenționează să oblige statele 
membre să-și umple anual depozitele de gaze în 
încercarea de a deveni independentă energetic 
față de Rusia; de asemenea, Marea Britanie s-a 
angajat să elimine, până la sfârșitul anului 2022, 
petrolul rusesc din cadrul surselor sale de 
aprovizionare; 

• Banca centrală a Rusiei a fost suspendată din 
cadrul Băncii Reglementelor Internaționale15, ceea 
ce înseamnă că nu va mai putea utiliza serviciile 
acesteia; SUA, UE și Marea Britanie au interzis 
persoanelor fizice și companiilor să lucreze cu 
banca rusă; 

• bunuri aparținând președintelui Putin și 
ministrului de externe, Serghei Lavrov, sunt 
blocate în SUA, UE, Marea Britanie și Canada; mai 
multor oligarhi, apropiați regimului de la Kremlin, 
le-au fost înghețate activele și le-a fost restricționat 
dreptul de a călători; Marea Britanie a limitat „vizele 
de aur” ce au permis investitorilor ruși bogați să 
obțină drept de ședere pe teritoriul britanic; 

• Marea Britanie, UE, SUA și alte țări au 
restricționat exportul anumitor produse spre Rusia, 
în special a celor cu dublă utilizare (de exemplu, 
compuși chimici și lasere); UE a interzis vânzarea 
de aeronave și echipamente către companiile 
aeriene ruse; de asemenea, Marea Britanie și UE 
au interzis exportul de bunuri de lux (de exemplu, 
vehicule, articole de modă, obiecte de artă) pe 
piața rusă; 

• deși Rusia a reprezentat în 2021 cea de-a 
cincea cea mai mare piață de vânzarea cu 
amănuntul la nivel global, marile companii 
internaționale continuă să-și suspende activitățile 

15 Banca Reglementelor Internaționale reprezintă o instituție 
bancară centrală care oferă servicii specializate băncilor 
centrale din întreaga lume cu scopul de a asigura stabilitate 
monetară și financiară. 
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de aici (cele mai recente exemple sunt 
McDonaldʾs, Coca-Cola, Starbucks, Heineken, 
LʾOreal, Estee Lauder, H&M, Inditex, Leviʾs, Sony 
etc.); cele patru mari firme de contabilitate 
(Deloitte, KPMG, EY și PwC) au declarat că nu vor 
mai opera în Rusia; Visa, Mastercard, American 
Express și PayPal se retrag de pe piața rusă în 
semn de protest; 

• retragerea Rusiei a statutului de națiune cea 
mai favorizată de către SUA, țările G7 și UE, ceea 
ce înseamnă tarife comerciale mai mari pentru o 
serie de produse rusești; 

• Elveția, în ciuda neutralității sale, s-a aliniat 
măsurilor impuse de UE și a decis să impună 
sancțiuni financiare și de călătorie împotriva a 
aproape 200 de oficiali și oligarhi ruși și a altor 
nouă entități. 

Mai mult, Rusia se află în pericol de a intra în 
incapacitate de plată în data de 16 aprilie, când va 
trece și perioada de grație de 30 de zile (Fitch 
Ratings 2022) pentru returnarea unei tranșe de 
117 milioane de dolari pentru două obligațiuni 
suverane. Ministrul finanțelor din Rusia susține că 
țara va plăti datoriile către țările neprietenoase în 
ruble (TASS 2022), deși Banca centrală de la 
Moscova poate accesa partea din rezervele 
valutare ale țării deținută în yuani. 

Contramăsuri ale Rusiei 
Regimul de la Kremlin recunoaște problemele 

grave cu care se confruntă economia rusă în urma 
sancțiunilor impuse de Occident (Reuters 2022) și 
încearcă să atenueze pe cât de mult posibil 
efectele acestor sancțiuni și, totodată, 
contracarează printr-o serie de măsuri  
(Zheltonogov, Averina și Tokareva 2022), a căror 
eficiență este sub semnul întrebării: 

• interzicerea exporturilor a peste 200 de 
produse (echipamente de telecomunicații 
medicale, agricole sau electrice, vehicule, 
cherestea etc.) până la sfârșitul anului 2022; 

• Banca centrală rusă a dublat rata dobânzii de 
referință pentru a stopa devalorizarea puternică a 
rublei; 

• restricții privind tranzacțiile care implică 
obligațiuni de stat, acțiuni în companiile rusești sau 
bunuri imobile, în sensul blocării tuturor plăților de 
dobânzi și dividende către investitorii străini sau 
interzicerii vânzării acestor obligațiuni, acțiuni sau 
bunuri imobile; 

• companiile ruse pot plăti datorii către creditorii 
străini din țările „neprietenoase” doar în ruble; 

• persoanele juridice ruse nu au voie să 
transfere fonduri în valută în străinătate sau să 
acorde împrumuturi în valută entităților străine; 

• utilizatorii ruși au permisiunea de a folosi 
brevete fără acordul deținătorilor aparținând unor 
țări „neprietenoase”; 

• scutiri de taxe și alte facilități pentru 

companiile IT acreditate pentru dezvoltarea și 
suportul soluțiilor IT autohtone; 

• perturbarea parțială a livrărilor de gaze spre 
Europa prin conducta Yamal pentru a afecta 
economiile europene și a forța creșterea prețurilor. 

Autoritățile de la Moscova lucrează, de 
asemenea, la crearea cadrului legal prin care să 
poată naționaliza și confisca activele companiilor 
care își suspendă activitățile sau se retrag din 
Rusia sau să sechestreze aeronavele străine 
aflate pe teritoriul rus. 

Deși acțiunile Rusiei în Ucraina încalcă flagrant 
normele de drept internațional, există o serie de 
țări care încă se feresc să le condamne răspicat și 
chiar se oferă să ajute din punct de vedere politic, 
economic sau militar. De exemplu, Belarus a 
desfășurat forțe militare la granița cu Ucraina 
(Belsat 2022), Coreea de Nord, Belarus, Siria și 
Eritreea au votat împotriva mustrării Rusiei în 
Consiliul de Securitate al ONU, iar Pakistan și 
China s-au abținut să condamne acțiunea rusă din 
Ucraina ca fiind invazie. Mai mult, India a declarat 
că ar vrea să accepte oferta Rusiei de a cumpăra 
petrol și alte mărfuri la preţ redus prin instituirea 
unui mecanism comercial rupie-rublă (The Times 
of India 2022), iar China se menține în expectativă 
și pare că încearcă să obțină avantaje atât de la 
țările occidentale, cât și de la regimul de la 
Moscova (Bremmer 2022). 

 
 
Războiul din Ucraina: poziții diplomatice, 

coaliții internaționale și comportamente politice 
Mihai Zodian 

 
Războiul din Ucraina poate fi privit prin mai 

multe „lentile”. O abordare în termeni de rivalități 
între marile puteri: ca o înfruntare naționalistă, în 
contextul unei rivalități pe termen lung între două 
state; ca efect al unui proces de escaladare etc., 
întotdeauna există mai multe abordări, care pot 
avea și conotații politice. Adeseori, aceste idei 
explică mai curând conflictul de interese și 
tensiunile, decât izbucnirea unui război (Fearon 
1995, 380; Vasquez 2009). În cazul de față, ca și 
în 2014, întrebarea fundamentală este de ce 
Federația Rusă a ales instrumentele militare? 

Aici mi se par plauzibile două mari explicații: 
caracterul ideologiei și al regimului versus 
percepția unei ferestre de oportunitate. Cea dintâi, 
care se bazează și pe discursurile președintelui 
Putin, descrie caracterul autoritar și naționalist 
extrem al sistemului politic de la Moscova și 
accentuează credințele referitoare la 
„artificialitatea Ucrainei” și la slăbiciunile Vestului, 
în condițiile liberalismului social și al ascensiunii 
Chinei (Bloomberg 2022; The New York Times 
2022a). Cea de-a doua evidențiază distribuția de 
putere dintre Moscova și Kiev, modernizarea 
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militară din ultimii ani și încrederea dobândită în 
urma unor intervenții limitate precum cele din 
Georgia sau Siria (Barnes 2022; Miroiu 2022). Ca 
ipoteză de lucru, inspirată de realismul defensiv și 
de modelul lui Fearon despre război ca eșec al 
negocierilor (interacțiunilor politice), voi opta 
pentru o asociere a acestor două interpretări 
(Fearon 1995). Voi considera că intervenția 
militară a fost decisă în condițiile unui cult 
naționalist al ofensivei și al unui avantaj general al 
capabilităților față de statul vecin, având la bază o 
percepție eronată a costurilor și beneficiilor, o idee 
valabilă chiar dacă agresiunea Federației Ruse, 
sprijinită de Belarus, ar conduce, în anumite 
împrejurări, la un succes în sens militar (Blainey 
1973; van Evera, 1984; Fearon 1995; Przetacznik, 
Tothova 2022; Walt 2022).  

Pozițiile diplomatice și scopurile principalilor 
actori 

Obiectivele anunțate de președintele Putin se 
referă la „demilitarizare”, „denazificare” și aluzii 
despre modificarea frontierelor Ucrainei, iar liderul 
de la Moscova și-a asumat responsabilitatea 
deciziei de intervenție (Bloomberg 2022). Nu au 
lipsit criticile la adresa extinderii NATO și politicii 
occidentale, în general, considerată agresivă 
(Bloomberg 2020). Rezultă că scopurile explicite 
includ, cel puțin subordonarea politico-militară, 
schimbarea regimului, reducerea forței armate și 
eventuale transferuri teritoriale în ceea ce privește 
Ucraina și stabilirea unei zone de influență 
exclusivă a Rusiei, în defavoarea Vestului - ambiții 
de mare putere terestră tradițională și revizionistă 
(Amar 2022; Freedman 2022). 

Obiectivele decidenților ucraineni constau în 
apărarea suveranității și a integrității teritoriale prin 
intermediul rezistenței armate și a sprijinului vestic, 
sensibilizarea opiniei publice și protejarea 
populației civile (Hopkins 2022). Practic, 
supraviețuirea ca stat independent este pusă sub 
semnul întrebării. Alte scopuri se referă la 
menținerea, într-o formă încă neclară, a orientării 
spre Occident, ceea ce implică dimensiuni politice, 
economice și culturale (Simon 2022). 

Pozițiile statelor occidentale sunt mai diverse, 
însă decidenții de la Washington au reușit să 
activeze o coaliție statu-quo a societăților 
dezvoltate și democratice, ceea ce implică 
inevitabil negocieri și compromisuri. Scopurile 
acestora constau în creșterea costurilor 
intervenției ruse din Ucraina (critici publice intense, 
sancțiuni economice, asistență), consolidarea 
politicilor de descurajare în Europa de Est și 
menținerea credibilității strategice, inclusiv față de 
China (Plett 2022). Liderii vestici au susținut și 
dreptul statelor de a-și alege organizațiile din care 
vor să facă parte, ceea ce înseamnă că Federația 
Rusă nu are drept de veto față de extinderea 
NATO (Stoltenberg 2022; NATO 2022) 

Cele mai importante state neutre formal în acest 
dosar sunt China și India. Prima este a doua putere 
mondială și s-a trezit obligată să aleagă, public, 
între atașamentul tradițional față de ideea 
suveranității și relațiile cu Rusia, consecința fiind 
menținerea parteneriatului, în contextul în care 
vesticii reduceau amploarea relațiilor cu Moscova, 
și o atitudine ambiguă în declarații în sensul în care 
a sprijinit criticile Federației Ruse față de 
extinderea NATO, concomitent însă cu principiul 
integrității teritoriale și a început să se distanțeze 
de Moscova, pe măsură ce agresiunea a 
întâmpinat o rezistență intensă, consecințele 
umanitare au atras atenția lumii, iar invazia a fost 
condamnată la nivel internațional (Snider 2022, 
Huyao 2022). India deține o legătură veche și 
apropiată cu Federația Rusă și a evitat să 
condamne intervenția (Kamal 2022). Diferențele 
respective arată din nou complexitatea politicii din 
regiunea Asia-Pacific și a interacțiunilor dintre 
diversele spații. 

Coaliții internaționale, relații de putere și instituții 
Occidentalii și partenerii acestora au 

condamnat invazia, au impus sancțiuni și au oferit 
diverse forme de sprijin, inclusiv tehnică militară, 
fără a interveni direct. Comparând cele 141 de 
state care au condamnat agresiunea Federației 
Ruse la ONU cu cele peste 30 de state care oferă 
asistență militară, este evidentă formarea sau 
activarea coaliției statu-quo (BBC 2022; Duthois, 
AFP 2022; Trisko Darden 2022; UN 2022). 
Leadershipul american este fundamental, dar au 
contat prestația președintelui Zelenski și rezistența 
forțelor ucrainene de sub comanda generalului 
Valeri Zaluhin, sprijinite de societate. Rusia a 
beneficiat de o oarecare poziție comună cu China, 
liderii celor două state elaborând, înainte de 
declanșarea războiului, o declarație în care 
politicile Vestului sunt criticate, dar autoritățile de 
la Beijing nu au sprijinit agresiunea și par să se fi 
distanțat relativ (Huyao 2022; Snider 2022). 

Relațiile de putere sunt puternic favorabile 
Occidentului. Astfel, venitul național brut (VNB) la 
valoarea de schimb, calculat după metoda Atlas a 
Băncii Mondiale, reprezenta, în 2020, pentru: SUA, 
aproximativ 25% din cel mondial; UE – 18%; 
Marea Britanie – 3%; Japonia – 5% și Coreea de 
Sud – 2% (World Bank 2022). La rândul lor, 
Federația Rusă deține circa 1,8% din VNB-ul 
mondial (stagnant, comparat cu 2010), iar China în 
jur de 17% (dublu față de 2010) (World Bank 
2022). Comparând grupe, reies circa 53% pentru 
coaliția liberală și 18% pentru cealaltă, ceea ce 
înseamnă un raport de 26 la 1, dacă luăm în calcul 
doar Moscova, și de 2,7 la 1, dacă luăm în 
considerare și Beijingul (World Bank 2022). 

NATO și-a consolidat unitatea. Forțe aliate au 
fost desfășurate pe teritoriul statelor membre din 
Europa de Est pentru a demonstra credibilitatea 
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politicilor de descurajare, iar majoritate statelor din 
Alianță au sprijinit guvernul de la Kiev sau au 
aplicat sancțiuni. Din cauza riscului de escaladare, 
o intervenție a fost exclusă, inclusiv în forma de 
zonă de interdicție aeriană, cerută de Ucraina. 
Totuși, deși a închis Strâmtorile, Turcia nu s-a 
alăturat sancțiunilor, iar Ungaria nu a trimis 
asistență militară. 

UE a fost sfidată în însuși principiile sale 
fondatoare de acest nou război pe Bătrânul 
Continent. O asociere bazată pe reconcilierea 
dintre foștii adversari, pentru care forța devenise 
ceva barbar, trebuie să se descurce cu un vecin 
agresiv, pentru care războiul reprezintă o opțiune 
credibilă. Reacția a fost inovatoare din anumite 
puncte de vedere, ca deciziile instituționale sau 
repoziționarea Germaniei, dar au existat 
ambiguități despre admiterea Ucrainei și aspectele 
procedurale (Walker 2022). Pe termen mediu, în 
condițiile rivalității cu Rusia și a ascensiunii Chinei, 
vor crește presiunile pentru formarea unei politici 
de apărare credibile, indiferent de formula în care 
poate fi ea realizată: în colaborare cu NATO, o 
forță în cadrul NATO, o entitate autonomă etc. 

Comportamente și interacțiuni politice 
După cum am văzut, asistența bilaterală și 

multilaterală reprezintă una dintre principalele 
dimensiuni ale activităților occidentale. SUA a 
oferit un ajutor masiv, iar UE a urmat exemplul, 
inclusiv printr-o inițiativă specială (BBC 2022; 
Duthois, AFP 2022; Trisko Darden 2022). Cel puțin 
30 de state au oferit Ucrainei asistență militară 
bilaterală, în principal armament, diverse 
echipamente, combustibil sau prin alte forme, iar 
acțiunile au fost coordonate (BBC 2022; Duthois, 
AFP 2022; Trisko Darden 2022). De cealaltă parte, 
Federația Rusă beneficiază de sprijinul ambiguu al 
Chinei, abordat anterior (Huyao 2022; Snider 
2022). 

Sancțiunile au fost diverse, diplomatice, 
economice și de imagine. Ele variază de la 
rezoluția Adunării Generale a ONU referitoare la 
agresiunea Federației Ruse, la restricționarea 
accesului în sistemul SWIFT sau la rezervele 
valutare (BBC 2022)16. Reacțiile paralele ale 
societății civile și companiilor fac ca statul rus să fi 
devenit aproape un paria la nivel internațional. 
Rusia a răspuns cu unele măsuri similare17, dar 
economia sa pare să fi fost afectată în mod serios 
(Shamina et al 2022). 

Politicile de descurajare nucleară au rămas 
importante. Federația Rusă a încercat chiar să 
preseze suplimentar Occidentul pentru evitarea 
sancțiunilor și a asistenței pentru Ucraina, printr-o 
serie de declarații, îndeosebi cele ale ministrului de 
                                                 
16 A se vedea secțiunea ”Sancțiuni și efecte economice ale 
războiului din Ucraina”.  
17 Ibidem. 

externe, dar cu rezultate neclare (Al Jazeera 
2022). Fereastra de ambiguitate a disuasiunii 
rămâne cea dintre cerințele de sprijin și 
escaladarea inacceptabilă. O serie de înfruntări în 
zonele unor instalații nucleare ridică semne de 
întrebare în ceea ce privește responsabilitatea 
decidenților ruși (Hutchinson, Wholf 2022). 

O altă speranță constă într-un eventual acord 
diplomatic. Au fost propuse diverse modalități de 
mediere internațională, dintre care cea mai 
cunoscută s-a dovedit a fi cea a Turciei, în urma 
căreia părțile au convenit să continue comunicarea 
(Toksabay and Gumrukcu 2022). Mai multe runde 
de discuții bilaterale au fost organizate între 
reprezentanții Ucrainei și cei ai Federației Ruse 
(Euronews 2022). Printre posibilele subiecte, se 
pot afla înțelegeri umanitare, armistițiu sau o 
eventuală soluție pe termen lung (Euronews 2022; 
Simon 2022). 

Este foarte dificil să interpretezi negocierile 
desfășurate în timpul unui conflict. Deseori, nu sunt 
gândite ca opuse, ci complementare și coordonate 
cu confruntările, iar soarta unor armistiții cum au 
fost cele din cursul războiului civil din Bosnia sau a 
unor tratative politice ca „procesul de pace din 
Orientul Mijlociu” ar trebui să îndemne la prudență 
(Freedman 2022). Dezacordurile pot prevala sau 
situația pe teren se poate schimba. Cu toate 
acestea, unele idei par a se contura în jurul unei 
formule de neutralitate (Simon 2022). 

În concluzie, în termenii relațiilor internaționale, 
caracteristica fundamentală a contextului politic 
este că Federația Rusă își menține avantajul de 
capabilități în fața Ucrainei, în timp ce este 
depășită copleșitor de Occident și depinde de 
credibilitatea descurajării și de parteneriatul cu 
China. Ofensiva a încetinit, în condițiile rezistenței 
dârze a Ucrainei, dar forțele agresoare dețin încă 
resurse. Trebuie urmărite cu atenție condițiile 
negocierilor și felul în care acestea interacționează 
cu evenimentele din teren. 

 
 
Războiul mediatic al Rusiei în contextul 

atacului asupra Ucrainei 
Daniela Lică 

 
În contextul dezvoltărilor conflictului din 

Ucraina, observăm cum componenta dezinformării 
joacă un rol pregnant. Vedem, de la o zi la alta, 
propagându-se în media o multitudine de informații 
false, pe care jurnaliștii din presa neafiliată se 
străduiesc să le expună ca nefiind adevărate. 
Scopul nostru prezent nu este o inventariere a 
acestor știri și narațiuni false18, ci o foarte succintă 

18 În lucrarea Matrioșka mincinoșilor. Fake news, manipulare, 
populism, publicată în 2018 la Editura Humanitas, Marian 
Voicu definește narațiunea fake ca fiind o structură narativă 
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analiză cu privire la războiul mediatic pe care 
partea rusă îl duce nu doar împotriva celorlalte țări, 
ci chiar împotriva propriilor cetățeni. Federația 
Rusă nu se limitează la a prezenta faptele de 
manieră total distorsionată, ci acuză Occidentul de 
dezinformare. Așadar, termenul „dezinformare” 
devine foarte volatil și își schimbă, înțelesul/sfera 
de aplicare în acest conflict, în funcție de cine îl 
folosește. 

Dezinformarea orchestrată de Kremlin se 
produce prin intermediul mai multor instrumente, 
pe două paliere – cel formal și cel informal. Palierul 
formal cuprinde declarații oficiale și informații 
prezentate via media mainstream, formulate în 
linie cu versiunea rusă a faptelor. De cealaltă 
parte, palierul informal este reprezentat, 
preponderent, de platformele sociale. 

Folosind toate aceste instrumente, Kremlinul 
propagă informații înșelătoare, prin articole sau 
postări însoțite, cel mai adesea, de imagini și/sau 
clipuri video trucate sau scoase din context – unele 
aparținând altor circumstanțe temporale/de loc. 

Deși constituie o practică curentă în presă, 
alăturarea unor imagini cu caracter general sau din 
alte contexte temporale și/sau de loc la 
articole/reportaje ce fac referire la situația curentă 
poate fi, totodată, o modalitate de a dezinforma. În 
alte cazuri, de pildă în ce privește unele proteste, 
din imaginile care însoțesc informația reiese faptul 
că numărul de manifestanți este extrem de mic, 
ceea ce determină un cititor atent să pună la 
îndoială relevanța și chiar autenticitatea informației 
respective. 

Un alt mod de a dezinforma folosit de partea 
rusă îl reprezintă discreditarea știrilor autentice. De 
pildă, unele imagini reprezentând bombardamente 
din Ucraina au fost prezentate ca fiind false (Anti-
fake 2022). 

Pentru a preveni expunerea cetățenilor ruși la 
informație contrară viziunii lui Putin, platformele 
Facebook și Instagram au fost blocate în Rusia, iar 
platforma Twitter, preponderent restricționată. 
Aceasta deoarece nu s-au conformat cerințelor 
Federației Ruse de a elimina cenzura asupra 
informațiilor preluate din media controlate de 
Guvernul rus  (Wiltshire 2022) (Hutchinson 2022). 
A rămas activă rețeaua Tik Tok, – deținută de o 
companie chineză. 

În contrapondere, pentru a combate 
dezinformarea dinspre Kremlin via social media, 
utilizatorii europeni ai platformelor YouTube, 
TikTok și Reddit nu pot vizualiza conținut cu 
informații ce își au originea în media rusă; de 
asemenea, platformele Facebook, Twitter, 
YouTube, Google și Snapchat au blocat accesul la 
                                                 
construită atent, ca vehicul pentru fake news. (p. 12) Optăm 
însă pentru denumirea termenului în limba română, „narațiune 
falsăˮ. 

conținut de la organizații provenind din Rusia 
(Hutchinson 2022). 

Observăm și în cazul de față că social media 
reprezintă un catalizator pentru luptele de putere 
ce au loc în lume  (Wiltshire 2022), aceste 
platforme fiind folosite drept instrumente de 
propagandă (Hutchinson 2022), prin intermediul 
cărora narațiunile diseminate sunt atent formulate, 
în linie cu viziunea liderului de la Kremlin. 

Așadar, întrucât cetățenilor ruși le este aproape 
în totalitate blocat accesul la altă informație decât 
cea controlată de stat, opinia publică pare a fi, în 
mare parte, de acord cu acțiunile președintelui 
Putin. Acest aspect este relevat de sondajele 
realizate de Centrul de analiză „Yuri Levada”, 
conform cărora încrederea în conducerea statului 
și în acțiunile întreprinse de către președinte au 
crescut în februarie anul acesta față de anul trecut. 
Concret, încrederea în guvernul Federației Ruse a 
manifestat o ușoară creștere progresivă, de la 49% 
în septembrie 2021 la 55% în februarie 2022, în 
vreme ce încrederea în președintele Putin a 
crescut cu 8 procente în același interval (de la 63% 
la 71%). Totuși, doar puțin peste jumătate dintre 
respondenți (52%) consideră că țara se îndreaptă 
într-o direcție potrivită (Yuri Levada Analytical 
Center 2022). Cu toate acestea, ne manifestăm 
unele rezerve cu privire la rezultatele sondajelor, 
având în vedere regimul politic dictatorial din 
Federația Rusă. 

În contextul dat, autoritățile ruse au adoptat, pe 
4 martie, o lege care impune sancțiuni 
considerabile împotriva oricăror afirmații în spațiul 
media considerate ca false în legătură cu armata 
rusă și acțiunile sale, precum și împotriva 
organizării de proteste pe această temă (Human 
Rights Watch 2022). Astfel, autorul unei afirmații 
ce contravine poziției oficiale ruse poate primi 
amenzi substanțiale și o condamnare cu 
închisoarea de 15 ani. În aceste circumstanțe, 
ceea ce restul lumii numește realitate devine fals 
în spațiul rus, adevărul fiind criminalizat, sintagma 
„fake newsˮ căpătând, astfel, un sens orwelian  
(Oremus 2022). Spre exemplificare, în spațiul 
media rus este ilegală orice referire la invazia din 
Ucraina, precum și la atacurile aeriene cu bombă 
de pe teritoriul acestei țări. 

În ciuda sancțiunilor și arestărilor, protestele 
împotriva acțiunilor dirijate de președintele Putin 
continuă în Rusia, fie sub forma unor manifestări 
stradale, fie sub forma unor luări de poziție de către 
persoane publice, cum este cazul jurnalistei ruse 
de origine ucraineană, Marina Ovsiannikova, care 
a afișat live o pancartă împotriva războiului și a 
propagandei pe un post public de televiziune din 



17                                                                                                                                                                          Colocviu strategic nr. 3/2022 
 

 

Rusia, Pervîi Kanal - Canal 1 (Europa liberă 2022). 
Constatăm, așadar, încă o dată, că războiul nu 

se duce doar pe teren, cu arme clasice și bombe, 
ci și în spațiul media, cu arma informațională. 

 
 
Evoluții în reacțiile societății civile ruse 
cu privire la acțiunile Rusiei în Ucraina 

Mihai Vlaicu 
 
Opinia actuală a societății civile ruse rămâne 

una preponderent de acord cu operația militară 
specială inițiată în Ucraina, comparativ cu 
sondajele de opinie realizate in perioada 24 
februarie-2 martie. Astfel, în intervalul 25-27 
februarie 2022, un sondaj realizat de către 
Fundația „Opinia Publică” (Фонд «Общественное 
мнение») arată faptul că 65% dintre respondenți 
sunt de acord cu desfășurarea acțiunilor de luptă, 
în timp ce alți 17% se declarau în opoziție (Public 
Opinion Foundation 2022). De asemenea, 
sondajele realizate de către organizația Russian 
Field arată că nivelul de sprijin al cetățenilor ruși 
față de acțiunile de luptă a crescut de la 59% (în 
intervalul 26-28 februarie) la 64% (în intervalul 5-7 
martie) (Russian Field 2022). În același timp, 
Centrul Rus pentru Cercetarea Opiniei Publice, 
organizație de stat specializată în sondaje de 
opinie, a publicat rezultatele unui sondaj telefonic 
cu privire la nivelul de încredere al cetățenilor ruși 
în clasa politică. Potrivit sondajului, încrederea în 
președintele Putin era, la data de 6 martie 2022, 
de 77,4%, în creștere comparativ cu nivelul de 
67,2% din data de 20 februarie 2022, anterior 
declanșării activităților militare ruse în Ucraina, în 
timp ce 71% dintre cetățeni sprijineau operația 
militară specială  (VCIOM 2022) (VCIOM 2022). 

Sub rezerva autenticității datelor sondajelor de 
opinie, aceste creșteri în susținerea publică a 
operației militare din Ucraina pot să fie puse pe 
seama mai multor factori. 

Primul se referă la faptul că președintele Putin 
a început, din data de 6 martie, să semneze 
multiple proiecte legislative cu inițiative economice 
menite să ofere susținere populației, precum 
naționalizarea fabricilor deținute de firmele străine 
care urmau să-și restrângă activitățile în Rusia 
(Bashlykova 2022), asigurând astfel continuarea 
activităților în aceste fabrici și a plății salariilor către 
muncitori, sau confiscarea activelor și bunurilor 
deținute de funcționari publici care depășesc 
contravaloarea sumei salariilor încasate în ultimii 
trei ani și a căror proveniență nu poate fi justificată 
(TASS 2022). 

Un alt factor important este faptul că 
organizațiile de rezerviști militari și veterani de 
război au început să posteze mesaje de susținere 
a trupelor desfășurate și președintelui, dar și a 
legitimității operației militare speciale (Vysotskaya 

2022) (Sukhodoeva 2022) (Sverdlovsk Oblastnoye 
Television 2022). De asemenea, a fost înființată 
mișcarea civică rusă Za Pobedu (pentru victorie), 
Za Mir (pentru pace), ce are ca scop promovarea 
valorilor patriotice și susținerea trupelor 
desfășurate în cadrul operației militare speciale 
(France 24 2022). Această mișcare a fost inițiată 
pe baza simbolisticii literei Z, folosită de către unul 
dintre grupurile operative ruse desfășurate în 
teatrul de operații din Ucraina, cetățenii care susțin 
acțiunea identificându-se prin marcarea acestei 
litere pe autovehiculele proprii (France 24 2022). 

În contrapondere, este de menționat faptul că 
manifestații organizate de opoziția rusă față de 
conflict au continuat să aibă loc, în presa 
occidentală prezentându-se că ministrul rus de 
interne a estimat peste 4.000 de arestări în 
principalele centre urbane, Moscova, Sankt 
Petersburg și Vladivostok, în data de 6 martie 2022 
(Faulconbridge 2022). În 13 martie, alte peste 700 
de persoane au fost arestate (Al Jazeera 2022), 
abordarea proactivă în menținerea ordinii publice 
fiind un posibil element care a condus la scăderea 
numărului de proteste. 

O altă evoluție a opiniei ruse se poate observa 
în rândurile personalităților publice. Astfel, după 
ce, inițial, o serie de persoane din această 
categorie și-au exprimat dezacordul cu privire la 
operația militară specială, în prezent, unele dintre 
acestea au început să își exprime susținerea față 
de legitimitatea și necesitatea acesteia. Printre ei, 
sportivul Igor Kuliak a promovat simbolul mișcării Z 
în cadrul performanței sale din cadrul Cupei de 
Gimnastică de la Doha, Qatar (France 24 2022), 
iar regizorul rus de filme de război, Igor Ugolnikov, 
a făcut parte dintr-un clip promovat de către 
Ministerul Apărării al Federației Ruse, în care își 
exprimă încrederea în necesitatea operației 
militare speciale (Ministry of Defence of the 
Russian Federation 2022). De asemenea, 
Uniunea Rectorilor din Rusia a emis o declarație 
de presă, pe 4 martie 2022, prin intermediul căreia 
membrii grupului își prezentau sprijinul pentru 
acțiunile președintelui Putin, pentru forțele armate 
ruse și pentru necesitatea desfășurării acestei 
operații militare (The Russian Union of Rectors 
2022). 

În concluzie, opinia publică rusă față de operația 
militară specială rămâne una în continuă evoluție, 
opozanții continuând să-și facă auzită părerea, în 
principal, prin organizarea de demonstrații de mici 
dimensiuni, în timp ce acțiunile de sprijinire a 
operației au început să se concretizeze, 
organizațiile guvernamentale ruse având un rol 
important în promovarea acestora. 
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Civilii – victime colaterale sau ținte 
ale invaziei ruse în Ucraina? 

Alexandra Sarcinschi 
 
Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați 

(UNHCR) a declarat Ucraina o urgență de nivel 3, 
conform Politicii privind pregătirea și răspunsul în 
caz de urgență. Aceasta înseamnă că este 
necesar răspunsul integral al UNHCR, deoarece 
amploarea, ritmul, complexitatea sau consecințele 
crizei depășesc capacitățile de răspuns existente 
ale operațiunilor relevante din țară și ale Biroului 
regional (UNHCR 2019, 15-16). 

În cele ce urmează, vom analiza ultimele două 
săptămâni ale conflictului (3-16 martie 2022) 
pornind de la premisa că atacurile Rusiei, ce au 
vizat populația și infrastructura civilă, au contribuit 
semnificativ la ridicarea nivelului urgenței din 
perspectiva ONU, dar analizând și statisticile 
referitoare la evoluția numărului de refugiați. 
Întrebarea legitimă, în acest context, este dacă 
Rusia folosește în Ucraina același modus operandi 
ca în Siria, pentru a provoca pierderi umane și 
materiale semnificative și a determina cetățenii să 
își părăsească locuințele, vizând afectarea 
moralului populației și forțelor armate ale țării 
atacate și al populației țărilor care se confruntă cu 
fluxul masiv de refugiați. 

Amploarea urgenței este corelată ritmului cu 
care numărul mare de refugiați din Ucraina au 
părăsit țara. Dacă, în prima săptămână, peste 1 
milion de persoane s-au refugiat în țările vecine, în 
următoarele șase zile (3-8 martie) numărul 
acestora s-a dublat, iar în următoarea săptămână 
(9-15 martie) a crescut din nou, ajungând la peste 
3 milioane de refugiați (UNHCR 2022a). Analizând 
datele publicate de UNHCR, se observă că există 
o medie de peste 156 de mii de persoane care au 
părăsit Ucraina zilnic, numărul total al acestora în 
ziua de 15 martie 2022 (3.063.095) (UNHCR 
2022a) fiind comparabil cu cel înregistrat în 
întregul an 2015, un an de referință pentru așa-
numita criză a migrației ilegale și refugiaților în UE 
(3.168.692 treceri ilegale ale frontierei la intrare 
între punctele de trecere ale frontierelor externe) 
(Frontex 2022). Cu toate acestea, nu putem afirma 
că actuala criză o depășește în amploare pe cea 
din 2015 decât dacă ignorăm factori deosebit de 
importanți, precum proximitatea țării de origine 
pentru refugiați față de țările UE, corelată cu 
numărul populației și nivelul de trai și luăm în 
considerare doar faptul că este vorba despre o 
singură țară de origine și că ritmul de creștere 
zilnică este superior celui de acum șase ani. În 
cazul crizei din 2015, migranții ilegali și refugiații au 
călătorit mii de kilometri pentru a ajunge la 
frontierele Uniunii, principalele țări de origine 
pentru aceștia fiind Siria, Afganistan, Irak, dar și 
Eritreea, Bangladesh, Coasta de Fildeș, Maroc etc. 

(Frontex 2022), în timp ce Ucraina este o țară 
europeană și are frontiere comune cu patru dintre 
țările UE. În ceea ce privește numărul populației, 
trebuie subliniat faptul că în Ucraina sunt 
înregistrate peste 43 milioane de persoane (CIA 
2021), cu un PIB/cap de locuitor de peste 12.000 
USD și cu un procent de 1,1% din populație sub 
pragul sărăciei, ceea ce permite o mai mare 
mobilitate în afara granițelor, spre deosebire de 
țările asiatice și africane menționate, în care 
proporția populației sub pragul sărăciei depășește 
chiar și 50% (CIA 2021). 

În perioada analizată, principala țară de 
destinație pentru refugiați a fost Polonia, 
aproximativ 2 milioane de ucraineni trecându-i 
frontierele în decurs de două săptămâni (UNHCR 
2022a). România este a doua țară vizată de afluxul 
de refugiați, cu un total de 456.284 de persoane 
care au intrat pe la punctele de trecere a 
frontierelor cu Ucraina și Republica Moldova, de la 
începutul războiului până la data de 16 martie 2022 
(Poliția de Frontieră Română 2022a). Figura nr. 1 
ilustrează ritmul de creștere a numărului de 
refugiați, luând în considerare și ieșirile din 
România ale aceleiași categorii de populație. 

 

 
Figura nr. 5: România – traficul la frontieră în perioada 

3-16 martie 2022 / cetățeni ucraineni (Poliția de Frontieră 
Română 2022a) 

 
De asemenea, România a acordat asistență 

umanitară și Republica Moldova, care se confruntă 
cu un val la fel de consistent de refugiați (344.454 
de persoanei au intrat în țară în perioada 24 
februarie - 15 martie 2022 (UNHCR 2022a), atât 
sub formă de combustibil și transporturi cu 
materiale de primă necesitate, cât și prin 
organizarea unor coridoare verzi pentru preluare 
pe cale rutieră și feroviară a refugiaților 
(Președinția României 2022). 

O altă parte importantă a ucrainenilor caută 
refugiu în Ungaria. La 15 martie 2022, statisticile 
ONU consemnau 272.943 de ucraineni care au 



19                                                                                                                                                                          Colocviu strategic nr. 3/2022 
 

 

trecut frontiera spre țara vecină (UNHCR 2022a). 
Autoritățile maghiare au declarat că susțin 
demersul umanitar, însă sprijinul este adresat doar 
migranților legali19, și au impus modificări în 
procedura de control la frontieră, cetățenii 
ucraineni care nu posedă pașaport biometric fiind 
supuși unor verificări suplimentare (Poliția de 
Frontieră Română 2022b). Mai mult, șeful 
cancelariei prim-ministrului Viktor Orban, Gergely 
Gulyas, a declarat că țara sa se opune, alături de 
celelalte trei țări ale Grupului de la Visegrád, 
demersului Comisiei Europene de acordare a 
protecției temporare pentru refugiații ucraineni 
(Reuters 2022), însă propunerea a fost adoptată la 
4 martie 2022, constituind cel mai potrivit 
instrument ce permite numărului semnificativ de 
persoane dislocate din Ucraina să beneficieze de 
drepturi armonizate în întreaga Uniune și de un 
nivel adecvat de protecție (Council of the EU 
2022). 

Dacă, în prima săptămână a războiului, culoarul 
de migrație Ucraina - Federația Rusă a înregistrat 
un flux spre Rusia de peste 120 de mii de 
persoane, în perioada analizată ritmul de creștere 
a scăzut, la data de 15 martie fiind înregistrați 
155.841 de ucraineni care au traversat granița 
(UNHCR 2022a). O creștere mai mare a fluxului de 
refugiați a fost către Belarus, de la aprox. 500 de 
persoane în prima săptămână la peste 1.800 de 
persoane la sfârşitul perioadei analizate (UNHCR 
2022a). 

Complexitatea și consecințele acestei crize sunt 
determinate nu doar de numărul mare de refugiați, 
ci și de context. Comparând invazia militară a 
Rusiei în Ucraina cu intervenția militară rusă în 
Siria în perioada septembrie 2015 - prezent, se 
observă similarități în modul de abordare a țintelor 
civile. Dacă la nivelul dreptului internațional 
umanitar este recunoscut faptul că, într-un conflict 
armat, rănirea civililor este inevitabilă, Rusia nu a 
luat măsurile necesare pentru protejarea 
persoanelor și obiectivelor civile20, ci, dimpotrivă, 
le-a transformat în ținte atât cu scopul de a 
descuraja rezistența, a produce pagube 
economice, cât și de a determina dislocări masive 
de populație. 

Conform bazei de date realizată de organizația 
neguvernamentală britanică Action on Armed 
Violence, la data de 14 martie 2022, erau 
înregistrate 555 de victime civile, ca urmare a 
folosirii armamentului exploziv de către forțele 
inamice: 300 de civili uciși și 225 de civili răniți, 
dintre care cel puțin 42 de copii (Action on Armed 
Violence 2022a). Cele mai multe victime civile au 
                                                 
19 A se vedea declarația Ministrului de externe al Ungariei, 
Péter Szijjártó, care, în cadrul Consiliului pentru Drepturile 
Omului a afirmat că „Ungaria nu va permite niciunui migrant 
ilegal să intre pe teritoriul său” (OHCHR 2022). 

fost în orașele Kiev (127), Donețk (116), Harkov 
(89) și Cernihiv (82), precum și în spații de tipul 
zonelor urbane rezidențiale (258), a celor urbane 
multiple (74), satelor (59), dar și spitalelor (39) și 
școlilor (28) (Action on Armed Violence 2022a). În 
continuare, conform estimărilor organizațiilor 
internaționale, viețile a mii de civili sunt puse în 
pericol de continuarea atacurilor direcționate 
asupra lor și asupra infrastructurii civile, de lipsa 
resurselor necesare traiului și a informațiilor 
despre rutele de transport sigure (OCHA 2022). 
Derularea acestui tip de acțiuni este recunoscută 
și prin Rezoluția Adunării Generale a ONU 
A/RES/ES-11/1, ce afirmă existența rapoartelor 
„privind atacurile asupra facilităților civile, cum ar fi 
reședințe, școli și spitale, și despre victimele civile, 
inclusiv femei, persoane în vârstă, persoane cu 
dizabilități și copii” (UN 2022). 

În cazul intervenției în Siria, aceeași bază de 
date centralizează 997 de incidente în care Rusia 
a folosit armamentul exploziv împotriva unor ținte 
civile, pe o perioadă de aproximativ șase ani și 
jumătate (30 septembrie 2015 - 16 martie 2022), 
cu rezultate catastrofale din punct de vedere 
umanitar: 3.750 de civili uciși, 4.666 de civili răniți, 
388 de sate bombardate, 313 atacuri în zone 
urbane rezidențiale și 40 asupra taberelor pentru 
persoanele dislocate intern, 22 de spitale și 14 
școli distruse etc. (Action on Armed Violence 
2022b). Atacurile au determinat dislocarea unui 
număr mare de persoane, atât intern (6,2 milioane 
de persoane, dintre care 2,5 milioane de copii) 
(UNHCR 2022b), cât și extern (peste 5,6 milioane 
de sirieni în țările vecine: Turcia, Liban, Iordania, 
Irak, Egipt și alte țări africane) (UNHCR 2022c). 

Pentru cazul războiului din Ucraina, datele 
referitoare la numărul persoanelor dislocate intern 
indică aproximativ 1 milion până la 9 martie 2022 
(WHO 2022), însă există și statistici ce fac referire 
și la conflictul din estul țării, indicând peste 1,5 
milioane de persoane care, începând cu 2014, și-
au părăsit locuințele și s-au îndreptat spre alte 
regiuni ale țării (UNHCR 2022d). Decizia Curții 
Internaționale de Justiție a ONU în urma procesului 
privind acuzațiile de genocid în temeiul Convenției 
privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid 
(Ucraina împotriva Federației Ruse) subliniază 
amploarea „tragediei umane” ce are loc în Ucraina, 
precum și necesitatea ca ambele părți să respecte 
dreptul internațional umanitar (ICJ 2022). 

Pe măsură ce războiul va continua, este posibil 
ca, pe lângă creșterea numărului de refugiați, să 
apară și alte probleme ce vor spori complexitatea 
crizei, precum noi cazuri de îmbolnăvire cu Covid-

20 Pentru detalii, a se vedea secțiunea „Reglementări și 
încălcări ale dreptului internațional în intervenția militară din 
Ucraina”. 
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19 atât în populația de refugiați, cât și în populația 
țărilor de destinație/tranzit, în condițiile în care 
acestea din urmă au relaxat restricțiile impuse 
pentru gestionarea pandemiei (în principal, 
eliminarea obligativității purtării măștii), dar și 
expunerea de către părțile ce susțin Rusia a 
vulnerabilităților cetățenilor ucraineni (precum 
presupusele rate scăzute de vaccinare împotriva 
anumitor boli contagioase) pentru a crea și 
consolida curente de opinie nefavorabile acestora. 
Scoaterea din context a acestor informații – 
realitatea fiind consemnată de Organizația 
Mondială a Sănătății în rapoartele sale periodice 
ce subliniază faptul că există riscul extinderii 
anumitor boli contagioase în Ucraina, dar, în 
principal, ca urmare a distrugerii infrastructurii 
sanitare și de apă, a lipsei accesului la 
medicamente și îngrijire medicală, a mișcărilor de 
populație și supraaglomerării (WHO 2022) – 
constituie în sine un risc la adresa securității 
populației de refugiați, ce poate fi exploatat în 
cadrul unor acțiuni hibride ale Rusiei îndreptate 
atât împotriva refugiaților, cât și împotriva țărilor de 
destinație/tranzit. 
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