
ANALIZĂ MULTIDIMENSIONALĂ A INVAZIEI RUSE ÎN UCRAINA 
(1-15 aprilie 2022) 

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 1-15 aprilie 
2022. Având în vedere că agresiunea militară asupra Ucrainei este în plină desfășurare, principala limită a 
cercetării este constituită de gradul ridicat de incertitudine al dinamicii conflictului. Întreaga analiză este în-
să plasată în contextul evenimentelor din Ucraina ultimilor opt ani, astfel încât să poată fi urmărite tendințele 
existente dinainte ca întregul teritoriul ucrainean să devină scena unui război purtat cu arme convenționale. 
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 Continuarea invaziei ruse în Ucraina poate fi con-
siderată drept un „război ciudat”, în care nici nu se 
poate vorbi de aplicarea „doctrinei apărării active”, 
prezentată de generalul Valeri Gherasimov în 2019, 
și nici de o așa-zisă continuare a războiului hibrid în-
ceput de Rusia în 2014, atunci când a preluat „la li-
mita legalității” Peninsula Crimeea și a sprijinit de-
clanșarea acțiunilor separatiste în regiunea Donbas. 
Întreaga perioadă de după 24 februarie 2022 ne du-
ce cu gândul la operațiile din Primul Război Mondial 
și nu la un conflict al secolului XXI. 

Așa cum a precizat gl. lt. (r) Ben Hodges, fost co-
mandant al Forțelor terestre americane în Europa 
(USAREUR) în perioada 2014-2018, cu ocazia unei 
dezbateri publice desfășurată la 7 aprilie 2022, for-
țele militare ruse nu au desfășurat, până în prezent, 
nicio operație de tip întrunit, ci mai mult acțiuni in-
dependente ale fiecărei categorii de forțe (aeriene, 
navale și terestre), efortul principal constituindu-l cu-
cerirea Kievului și a altor mari orașe pentru schim-
barea conducerii politice ucrainene (New Strategy 
Center și Center for European Policy Analysis 2022). 
Nici mutarea efortului principal, după 17 martie 2022, 
în estul (eliberarea regiunii Donbas) și sudul Ucrai-
nei (cucerirea orașelor de la Marea Neagră și Marea 

Azov) nu a ajutat strategii de la Kremlin să realizeze 
efectele unui „blitzkrieg” și a binomului „tanc-avion”, 
așa cum a acționat Wehrmacht în al Doilea Război 
Mondial, care să ducă la obținerea unei victorii rapi-
de și la încheierea conflictului în favoarea Moscovei. 

Ca urmare, generalul Hodges consideră că urmă-
toarele trei săptămâni vor fi hotărâtoare pentru soar-
ta războiului ruso-ucrainean, iar sprijinul crescut pe 
care țările membre NATO și UE ar trebui să-l acorde 
Ucrainei este de așteptat să încline definitiv balanța 
de putere militară spre Kiev. Mai mult decât atât, el 
a afirmat că președintele Putin are nevoie de o con-
firmare a îndeplinirii unui obiectiv politico-militar cât 
de cât acceptabil, cu care să sărbătorească ziua de 
9 mai – Ziua Marii Victorii împotriva fascismului – și 
pe care s-o prezinte opiniei publice ruse ca o reali-
zare măreață. Această celebrare ar putea pune ca-
păt „operației militare speciale” din Ucraina prin fap-
tul că, deși, la nivelul teatrului de operații, Rusia ar 
suferi o înfrângere operativ-strategică, ar câștiga i-
magine prin prezentarea unui set de obiective înde-
plinite în urma unor victorii tactice. Acest comporta-
ment (susținut, de altfel, și prin declarații de presă) 
se încadrează în paradigma clasică, specifică artei 
militare, de stabilire a unui set de obiective tangibile 
care să definească end-state-ul propus, astfel încât 
să se poată aprecia momentul încheierii campaniei. 
Pe de altă parte, considerăm că adaptarea obiecti-
velor (sau, cel puțin, a priorităților acestora) de-a lun-
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gul campaniei, în funcție de evoluția acesteia, ast-
fel încât să se evidențieze un final victorios, consti-
tuie o practică des întâlnită în istorie. De asemenea, 
reamintim faptul că la finalul campaniei sunt aștep-
tate negocieri, iar rezultatele victoriilor obținute pe 
câmpul de luptă constituie instrumente valoroase în 
asemenea demersuri. În cele ce urmează, vom re-
veni la aceste obiective, care, odată îndeplinite, ofe-
ră avantaje semnificative în ecuația negocierilor cu 
adversarul. 

Pentru a obține rapid un astfel de rezultat, pe da-
ta de 9 aprilie președintele Putin l-a numit pe gene-
ralul Aleksandr Dvornikov (supranumit și „măcela-
rul din Siria”) în funcția de comandant al forțelor mi-
litare ruse din Ucraina. Precizăm faptul că numirea 
acestuia la conducerea întregii operații a fost consi-
derată firească din mai multe motive: este cel mai 
în vârstă și deține cel mai mare grad dintre coman-
danții districtelor militare care participă la campanie; 
înainte de numire, forțele armate ale Districtului mi-
litar de sud (comandate de către Dvornikov) erau de-
ja angajate în estul și sud-estul Ucrainei (care a de-
venit zona efortului principal al campaniei); este con-
siderat drept succesorului lui Gherasimov la condu-
cerea Statului Major General al armatei ruse; deși 
fără rezultate remarcabile, a fost primul comandant 
al forțelor rusești în Siria (septembrie 2015 – iulie 
2016) (Mason Clark 2022). Prin numirea generalu-
lui Dvornikov la conducerea campaniei din Ucraina, 
se preconizează schimbarea abordării operativ-stra-
tegice de până acum, trecându-se la așa-numita tac-
tică a „pământului pârjolit”1, în care se vor desfășura 
„bătălii rapide”, în mai multe zone, în același timp 
(Burns și Yen 2022). De asemenea, se așteaptă ca 
noul comandant să reușească să integreze acțiuni-
le desfășurate de două sau mai multe categorii de 
forțe într-o operație amplă de tip întrunit. 

 

 
                                                 
1 În Siria, generalul Dvornikov a folosit tactica „pământului pâr-
jolit” (scorched-earth policy) pentru conducerea unor asedii pre-
lungite asupra orașelor și localităților mai mici, pe care le-a bom-
bardat îndelung, cu multe pierderi de vieți omenești și distruge-
ri ale infrastructurii și zonelor rezidențiale, astfel încât să forțeze 
liderii locali să predea acele localități. 

 
Figura nr. 1: Evoluția situației generale a conflictului armat 

din Ucraina, în perioada 1-15 aprilie 20222 (BBC News 2022a) 
 
În perioada 1-15 aprilie 2022, concomitent cu 

retragerea treptată din zona de operații NORD că-
tre teritoriul Belarusului și Rusiei (considerată drept 
victorie a forțelor ucrainene în bătălia pentru Kiev), 
forțele rusești și-au concentrat efortul în zona de 
operații EST, desfășurând operații militare majore 
pentru eliberarea auto-proclamatelor republici Do-
nețk și Luhansk și pregătirea unor referendumuri 
care să legitimeze alipirea celor două provincii la 
Federația Rusă. Aceasta ar reprezenta una dintre 
victoriile tactic-operative care, coroborată cu obți-
nerea legitimității, ar conduce la atingerea obiecti-
vului principal stabilit încă de la începutului campa-
niei. După cucerirea orașului Izium, pe 1 aprilie, 
forțele rusești au dezvoltat ofensiva către Slovi-
ansk și Barvinkove, introducând în luptă trupe con-
centrate în regiunea Harkov, în scopul încercuirii 
forțelor ucrainene dispuse în estul țării. Deși rapor-
tul de forțe în regiune este estimat a fi net în favoa-
rea Rusiei, care continuă să aducă mai multe 
trupe, acest obiectiv nu a fost încă îndeplinit, în 
ciuda atacurilor desfășurate în zona localităților 
Sieverodonețk, Popasnaia și Rubijne. După ce ar-
mata ucraineană a respins opt atacuri ale forțelor 
ruse în regiunea Donbas, artileria rusă a folosit 
chiar muniție incendiară (cu fosfor alb) în zona Do-
nețk și Zaporojie și se așteaptă ca același lucru să 
se întâmple și la Mariupol, în timpul continuării 
ofensivei spre sud. Pentru evacuarea populației ci-
vile din regiune s-au stabilit 10 coridoare umanitare 
pentru zonele Zaporojie, Luhansk și Donețk, dar 
care sunt încă nefuncționale (Express Web Desk 
2022). 

 

2 Cele două hărți oferă o imagine comparativă a evoluției situa-
ției conflictului din Ucraina, în perioada analizată. Acestea au 
fost preluate de pe site-ul BBC, care utilizează drept sursă Insti-
tutul pentru studiul războiului, un think-tank american fondat în 
2007, și care, în urma monitorizării presei și a unor surse oficia-
le, realizează analize valoroase ale conflictului. 
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Figura nr. 2: Situația în zonele de operații EST, SUD-EST 

și SUD ale conflictului din Ucraina (BBC News 2022a) 
 
O altă victorie ar fi reprezentată de cucerirea 

orașului-port Mariupol, cel mai mare oraș ucrai-
nean de la Marea Azov și singurul încă deținut de 
ucraineni în regiunea Donbas. Asediat încă de la 
începutul conflictului, forțele ucrainene care apără 
orașul au rezistat în ciuda distrugerilor masive a in-
frastructurii militare și civile provocate de către lo-
viturile de artilerie și rachete rusești. Deși Moscova 
a anunțat miercuri, 13 aprilie, că ultimii 1.062 de 
infanteriști marini ucraineni (din care 162 erau ofi-
țeri) care apărau orașul s-au predat, ceea ce le-ar 
asigura deschiderea unei a doua direcții de ofen-
sivă în regiune, dinspre sud, asupra forțelor ucrai-
nene și un atu puternic la masa negocierilor de 
pace (Polityuk și Zinets 2022), mai existau puncte 
de rezistență ale apărătorilor ucraineni în zone din 
estul și sud-vestul orașului. Este de așteptat ca în 
următoarele două zile, portul Mariupol să fie com-
plet cucerit. 

În sud, cucerirea portului Odesa și dezvoltarea 
ofensivei către Zaporojie și centrul Ucrainei rămân 
                                                 
3 Crucișătorul „Moskva” este unul din cele trei nave de luptă din 
clasa Atlant ale Marinei ruse, intrat în exploatare în 1983 sub 
numele „Slava” și rebotezat în 1995. Are un echipaj de 680 de 
marinari, o lungime de 186 m și poate atinge o viteză de 32 no-
duri maritime (59 km/h). Ultima întreținere și modernizare a fost 

obiective îndepărtate, deși, odată îndeplinite, ar 
asigura avantaje majore la masa negocierilor și în 
fața opiniei publice interne și internaționale. Orașul 
Herson, cucerit inițial de către forțele rusești, ră-
mâne puternic disputat, în zonă desfășurându-se 
intense atacuri și contraatacuri de către ambele 
părți. 

Pe mare, forțele de apărare ucrainene au reușit 
să distrugă/neutralizeze două nave militare impor-
tante ale Flotei ruse a Mării Negre (FRMN) – nava 
de desant maritim „Orsk”, scufundată în portul Ber-
diansk, în Marea Azov, la 25 martie, precum și 
nava-amiral a FRMN, crucișătorul „Moskva”3, lovit 
de rachete de coastă Neptune la 13 aprilie și care 
s-a scufundat o zi mai târziu.  

 

 
Figura nr. 3. Crucișătorul „Moskva”, nava-amiral a FRMN 

(Askew și Reuters 2022) 
 
Kremlinul a infirmat faptul că nava ar fi fost lovită 

de către forțele ucrainene, specificând că motivul 
scufundării acesteia ar fi fost explozia unor ele-
mente de muniție aflate la bord. 

O schimbare importantă se poate observa și în 
abordarea unei noi componente a centrului de gre-
utate la nivel strategic al forțelor ucrainene, din par-
tea forțelor ruse, prin acțiuni decisive întreprinse 
împotriva sprijinului militar acordat de statele occi-
dentale armatei ucrainene. Așa cum a afirmat mi-
nistrul adjunct de externe al Rusiei, Sergei Ry-
abkov, într-un interviu acordat TASS, „În contextul 
sprijinului nesăbuit al Washingtonului pentru aspi-
rațiile militante ale regimului de la Kiev prin furniza-
rea pe scară largă a armelor moderne, orice con-
tact la nivel înalt cu administrația SUA privind situ-
ația din Ucraina pare fără sens. Vă avertizăm că 
transporturile SUA-NATO cu arme care traver-
sează teritoriul ucrainean sunt considerate de noi 
ținte militare legitime” (TASS 2022a) (TASS 
2022b). Astfel, la 11 aprilie, o rachetă Kalibr, lan-
sată de pe mare, a lovit un buncăr al apărării aeri-
ene din orașul Dnipro și a distrus patru instalații S-
300, asigurate de către Slovacia. De asemenea, 

făcută în perioada 2018-2020, armamentul principal fiind com-
pus din: 16 rachete de croazieră anti-navă Vulkan, rachete anti-
aeriene cu bătaie lungă S-300 (varianta navală), rachete anti-
aeriene cu bătaie scurtă Osa-AKM, aruncătoare de grenade, 
tunuri și torpile. 
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Moscova a pregătit o campanie informațională ma-
sivă de denigrare a sprijinului străin cu arme și 
echipamente acordat Ucrainei, așa cum a afirmat 
la 11 aprilie ministrul ucrainean de externe Dmytro 
Kuleba (Interfax-Ukraine 2022). 

Ca răspuns la folosirea repetată de către forțele 
strategice ruse a rachetelor hipersonice (de tip Zir-
con și Kinzhal) asupra unor obiective militare im-
portante ale armatei ucrainene și a testării primului 
vehicul glisor supersonic lansat de China la bordul 
rachetei Long March 2C (o rachetă care folosește 
un sistem de „bombardament orbital fracționat” 
pentru a propulsa un vehicul glisor hipersonic cu 
capacitate nucleară pe orbita joasă a Pământului), 
Pentagonul a grăbit testările programelor sale de 
arme supersonice și a realizat primul zbor al unei 
rachete hipersonice, denumită „Hypersonic Air-
breathing Weapon Concept (HAWC)”4, lansată de 
la bordul unui bombardier B-52 la mijlocul lunii 
martie 2022 (Liebermann 2022). Mai mult, SUA, 
Marea Britanie și Australia au anunțat, pe 6 aprilie, 
că vor lucra împreună, în cadrul nou-createi alianțe 
de securitate AUKUS (lansată în septembrie 2021) 
pentru dezvoltarea în comun a unor noi tipuri de 
rachete hipersonice care să contrabalanseze de-
calajul față de China și Rusia (The Associated 
Press 2022). Această inițiativă trilaterală a aprins 
spiritele în cadrul ONU, atunci când ambasadorul 
Chinei a avertizat statele membre despre o poten-
țială agravare a situației de securitate în regiunea 
India-Pacific ca urmare a deja existentului proiect 
hipersonic „Southern Cross Integrated Flight Re-
search Experiment” (APP, SBS 2022). 

Tot ca urmare a înrăutățirii situației din Ucraina 
și a prognozei privind noi atacuri din partea Rusiei 
în zonele de est și sud ale țării, președintele ame-
rican Biden, a autorizat un nou pachet de arme și 
echipamente militare (11 elicoptere Mi-17, 18 arun-
cătoare și muniția aferentă, 300 drone de luptă 
Switchblade, 500 rachete Javelin, precum și 200 
de transportoare blindate M-113), în valoare de 
800 milioane de dolari, care să fie trimis în Ucraina 
(până în prezent, SUA a alocat 2,4 miliarde de do-
lari ca ajutor militar acordat Kievului5), precum și 
creșterea sprijinului cu informații privind regiunea 
Donbas. De asemenea, Canada a semnat un 
acord cu Ucraina pentru a-i acorda un împrumut de 
500 milioane de dolari canadieni. Atât președintele 
american Biden, cât și prim-ministrul canadian Tru-
deau, militează pentru recunoașterea la nivel inter-
național a acțiunilor Rusiei de ucidere a civililor și 
distrugere a clădirilor civile drept „genocid”. 
Această abordare, respinsă de președintele fran-
cez Macron, este sprijinită și de raportul experților 
                                                 
4 HAWC este o rachetă hipersonică produsă de firma america-
nă Lockheed Martin, care zboară cu o viteză de peste 6.000 
km/h (Mach 5), la o altitudine de 20.000 m. 
5 Conform siteului https://www.cbsnews.com/news/ukraine-ja 

OSCE prezentat miercuri, 13 aprilie, care preci-
zează că există „unele violări ale legilor internațio-
nale și probleme în practicile armatei ruse în Ucra-
ina, îndeosebi în ceea ce privește prizonierii de 
război” (Digital Desk 2022). După faptele analizate 
și datele avute la dispoziție, aproximativ jumătate 
de milion de ucraineni au fost deportați cu forța în 
Rusia, iar forțele ruse au torturat civili în orașele 
ocupate. 

Tot în același context, UE a aprobat o a treia 
tranșă de ajutor militar către Kiev, în valoare de 
500 milioane de euro (până în prezent, valoarea 
ajutorului acordat de UE în cadrul „European 
Peace Facility” este de 1,5 miliarde de euro6), a 
grăbit procesul de aderare a Ucrainei și a stopat 
misiunile spațiale de cooperare cu Federația Rusă 
pe Lună. Noua Zeelandă a anunțat trimiterea unui 
avion C-130 Hercules cu 58 de militari în Europa 
pentru a-i sprijini pe ucraineni (Bllomberg News 
2022). Sancțiunile impuse de Marea Britanie și 
Australia au crescut, având în atenție și pe separa-
tiștii din Donbas, precum și 14 firme de stat rusești. 

Cea mai spectaculoasă schimbare de după în-
ceperea ostilităților în Ucraina a avut-o Germania, 
unde cancelarul Scholz a planificat 100 miliarde de 
euro pentru înarmarea armatei germane, trimiterea 
de arme și echipamente militare la Kiev (între care 
și 100 de transportoare blindate) și renunțarea la 
dependența de gazul rusesc. Considerată de can-
celarul Scholz drept „zeitenwende” (schimbare 
epocală), noua politică externă germană presu-
pune depășirea celor 2% din PIB aprobați anual 
pentru ministerul apărării (alocarea a circa 70 mili-
arde de euro, mai mult decât Franța, care cheltuie 
41 miliarde de euro, anual, în domeniul militar), 
însă întâmpină o rezistență mare în rândul popula-
ției și oamenilor de afaceri germani privind identi-
tatea națională post-război, de națiune pașnică cu 
o politică de afaceri bazată pe export, care a tran-
sformat-o în cea mai dezvoltată țară europeană. 
Întoarcerea la conceptul de „politică de putere” în 
Europa este pe cale să schimbe ordinea politică și 
de securitate europeană, iar Germania vrea să 
joace un rol mai activ (The Indian Express 2022). 

Mai mult, Finlanda și Suedia au comunicat, în 
cadrul Ministerialei de externe a NATO din 6-7 
aprilie 2022, că renunță la statutul lor de neutrali-
tate și vor să intre în Alianța Nord-Atlantică, iar Re-
publica Cehă și-a redeschis ambasada la Kiev 
(Child, Petrova și Wilson 2022). Ca răspuns, Mos-
cova a început să redisloce capabilități și sisteme 
de arme spre granița cu Finlanda, incluzând și 
două sisteme mobile de apărare de coastă K-300P 
Bastion-P, concepute să elimine nave de suprafață 

velins-us-100-million-security-assistance. 
6 Conform site-ului oficial https://www.consilium.europa.eu/en/ 
policies/european-peace-facility. 
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și grupuri de portavioane (Dumitru 2022). Adițional, 
a precizat că va redirecționa fluxul de resurse ener-
getice spre est, a impus sancțiuni împotriva a 398 
de deputați americani și 87 de senatori canadieni 
și a amenințat conducerea Ucrainei că va lovi ae-
rian sistemul central de luare a deciziei de la Kiev, 
inclusiv clădirea Guvernului, în situația în care for-
țele ucrainene continuă să atace ținte pe teritoriul 
rus. 

Toate aceste măsuri politico-militare adoptate 
recent de părțile beligerante demonstrează că, la 
ora actuală, nu sunt șanse mari de încheiere a unui 
acord de încetare a focului, nici chiar în scopuri 
umanitare. ONU a transmis mai multe propuneri 
către Moscova privind încheierea unor acorduri de 
încetare a focului la nivel local și de stabilire a unor 
coridoare umanitare și de evacuare a civililor, dar 
nu a primit încă niciun răspuns oficial. Din punctul 
său de vedere, președintele Putin a afirmat marți, 
12 aprilie, că discuțiile de pace ruso-ucrainene au 
intrat într-un punct mort. Cel mai probabil, această 
situație se va agrava în următoarele zile prin esca-
ladarea confruntărilor în estul și sudul Ucrainei, cu 
creșterea în cruzime și complexitate și, rămânând 
în paradigma războiului clasic, cu posibilitatea în-
trebuințării unor arme neconvenționale, de distruge- 

re în masă, ceea ce ar duce la și mai multe pierderi 
colaterale. Așa este caracterizată de către NATO 
cea de-a doua etapă a „operației militare speciale” 
desfășurate de Rusia în Ucraina, care abia ce a în-
ceput. 

 
 

Războiul ruso-ucrainean între abuzuri mediati-
zate la adresa dreptului internațional, sancți-

uni și negocieri de pace 
Mirela Atanasiu 

 
Conflictul ruso-ucrainean, dincolo de pierderile 

în efective militare și distrugerile materiale provo-
cate, este caracterizat de abundența informațiilor, 
mai mult sau mai puțin credibile, vehiculate în 
mass-media internațională cu privire la înmulțirea 
actelor de încălcare a legilor războiului și drepturi-
lor omului, în special în segmentele ce privesc obli-
gația de protejare a populației civile și tratamentul 
prizonierilor de război. 

În perioada de analiză, 01-15.04.2022, au apă-
rut în mediul online numeroase informații și sesi-
zări formale sau informale referitoare la astfel de 
acte ilegale înfăptuite anterior7. În tabelul nr. 1 sunt 
prezentate o parte dintre acestea. 

 
Nr. 
crt. Abuzul  

Partea încriminată 
Federa-
ția Rusă Ucraina 

1. 1 aprilie - 13 civili au fost executați pe șoseaua Kiev-Irpin (Daily Mail 2022) x  
2. 1 aprilie - Rusia a acuzat forțele ucrainene că au atacat cu elicopterele o instalație petrolieră 

din Belgorod (Daily Mail 2022)  x 

3. 1 aprilie - Sute de locuitori ai așezărilor ocupate Kozarovychi, Dymer și Katyuzhanka din raio-
nul Vyshgorod, regiunea Kiev, sunt ținuți ostatici legați la ochi și forțați să sape tranșee 
(Ukrainian Helsinki Human Rights Union 2022) 

x  

4. 2 aprilie - 4 militari ruși luați prizonieri sunt executați lângă Kiev (CNN 2022)  x 
5. 4 aprilie - o familie de ucraineni luată ostatică este ucisă (BBC 2022) x  
6. 4 aprilie - pe o autostradă la 20 km în afara capitalei Kiev, s-au găsit cadavrele unui bărbat și 

a trei femei care fuseseră violate și arse (The Guardian 2022). x  

7. 5 aprilie - În districtul Konotop din regiunea Sumy, armata ucraineană a găsit cadavrele a cel 
puțin trei civili torturați în locurile în care au fost staționate forțele ruse (Kyiv Independent 
2022) 

x  

8. 6 aprilie - Maltratarea unor femei din trupele ucrainene aflate în captivitate rusă, ulterior elibe-
rate (Republic World 2022) x  

9. 7 aprilie - în Bucha, sute de cadavre civile au fost găsite pe străzi și în gropi comune în urma 
retragerii Rusiei din zonă (BBC 2022). Ulterior, în 11 aprilie, The New York Times, într-un do-
cumentar, prezintă o parte a modului de operare asupra acestor victime (ostatici, torturi, umi-
lințe, violuri, furturi, execuții etc.) (New York Times 2022) 

x  

10. 7 aprilie - în media apare un videoclip care arată că un soldat ucrainean ucide un prizonier 
rus undeva în afara unui sat la vest de Kiev (Video appears to show Ukrainian soldier killing 
Russian prisoner 2022) 

 x 

11. 8 aprilie - o rachetă ucide 52 de persoane în gara Kramatorsk (AP News 2022) (Modern 
Diplomacy 2022) x x 

12. 11 aprilie - suspiciune de substanțe chimice asupra trupelor ucrainene în Mariupol (Telegram 
2022) x  

13. 13 aprilie - în Mariupol, forțele ruse ar fi tras fără discernământ și au folosit bombe pentru a 
distruge o școală de artă în care se adăposteau aproximativ 400 de civili (Politico 2022) x  

Tabel nr. 1: informații apărute în mass media în perioada 01-15.04.2022 asupra unor acte de încălcare a dreptului internațio-
nal umanitar sau drepturilor omului în războiul ruso-ucrainean

                                                 
7 Având în vedere că anchetele cu privire la aceste 
evenimente nu au fost finalizate, încât să se știe cu exactitate 

data/perioada producerii lor, le considerăm pe cele identificate 
în mass media în perioada de analiză. 
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În prezent, Federația Rusă urmărește situațiile 
de abuz comise de armata ucraineană împotriva 
prizonierilor ruși, precum suspiciunile de tortură 
sau rele tratamente (Reuters 2022), iar Ucraina 
pune accent pe crimele de război ale soldaților ruși 
și încălcările drepturilor omului la adresa populației 
sale civile materializate în atacuri fără discriminare, 
tortură, abuzuri materiale, morale și/sau sexuale 
asupra civililor, suspiciunea de genocid de la Bu-
cha (United Nations 2022). De altfel, în 14 aprilie, 
potrivit Procuraturii Generale, 6.300 de crime de 
război rusești și 2.941 de crime rusești împotriva 
securității naționale a Ucrainei erau în curs de in-
vestigare (Офіс Генерального прокурора 2022). 

În acest context, se desfășoară un întreg proces 
de colectare de informații potențial incriminatoare 
pentru a fi trimise ca dovezi organizațiilor internați-
onale abilitate pentru urmărirea și pedepsirea 
acestor acte (Curtea Penală Internațională - orga-
nism judiciar independent de ONU, Curtea Interna-
țională de Justiție a ONU, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a Consiliului Europei). În acest 
proces s-au angajat o serie de actori. Unul dintre 
aceștia este Misiunea de experți a OSCE înființată 
în cadrul Mecanismului de la Moscova care în 13 
aprilie a emis un raport care acoperă perioada 24 
februarie - 1 aprilie 2022 a conflictului și în care 
sunt incluse dovezi privind țintirea directă a civililor, 
atacuri asupra instituțiilor medicale, violuri, execu-
ții, jafuri și deportări forțate a civililor în Rusia 
(OSCE 2022). În această activitate, sunt implicate 
și state, cazuri specifice fiind cele ale SUA și Re-
gatului Unit care investighează rapoarte despre 
presupusele atacuri chimice de la Mariupol, pentru 
a identifica eventuale dovezi ale posibilelor crime 
de război (Politico 2022) și Franței, care a deschis 
trei anchete cu privire la posibile crime de război 
din Ucraina, legate de acte împotriva cetățenilor 
francezi (Reuters 2022). Similar, câteva zeci de or-
ganizații nonprofit8 și-au unit eforturile într-o iniția-
tivă globală „Ruperea cercului vicios al impunității 
Rusiei pentru crimele sale de război” („Tribunal 
pentru Putin”, pe scurt), până la 8 aprilie documen-
tând și înregistrând 1.188 de incidente ca crime de 
război comise de Rusia pe teritoriul Ucrainei (Ukra-
inian Helsinki Human Rights Union 2022). Evident, 
pentru fiecare dintre situațiile de încălcare semna-
late, trebuie să se desfășoare anchete adecvate de 
către comisii specifice stabilite la nivelul organis-
melor abilitate, focalizate pe judecarea separată a 
                                                 
8 Lista membrilor inițiativei până la 8 aprilie 2022 cuprinde: 
Uniunea Ucraineană Helsinki pentru Drepturile Omului (UHHRU), 
Grupul pentru Protecția Drepturilor Omului din Harkiv, Centrul 
pentru Libertăți Civile, Purtătorii Adevărului, La Strada, Legea 
Oamenilor de Mediu, Organizația Regională Ivano-Frankivsk 
„Moloda Proșvita”, Grupul de Protecție a Drepturilor Omului 
Chuhuiv, Grupul de Nord de Protecție a Drepturilor Omului, 
Centrul de Protecție a Drepturilor Omului Cherkasy, Fundația 
Regională pentru Compasiune și Sănătate Kherson, filiala 

spețelor de drept internațional umanitar sau de 
drepturi ale omului. Situația este cu atât mai com-
plicată cu cât anchetatori cred că deși atrocitățile 
comise în Ucraina au bază legală spre a fi urmărite 
penal internațional, gradul de atribuire și implicit de 
penalizare a lor este scăzut. 

Ca urmare a multiplelor sesizări asupra încălcă-
rilor repetate ale drepturilor omului și dreptului in-
ternațional umanitar, au fost și decizii directe ale 
unor astfel de organisme. Astfel, pe 16 martie, 
Consiliul Europei decidea expulzarea Rusiei din or-
ganizație cu efect imediat, invocând art. 8 din Sta-
tutul său conform căruia „Oricărui membru al Con-
siliului Europei, care a încălcat în mod grav art. 3 
(respectiv, principiul statului de drept şi principiul în 
virtutea căruia fiecare persoana aflată sub juris-
dicţia sa trebuie să se bucure de drepturile şi liber-
tățile fundamentale ale omului, n.a.), îi pot fi sus-
pendate drepturile de reprezentare” (Consiliul Eu-
ropei 1949). De asemenea, în 23 martie, Consiliul 
a declarat că Rusia „va înceta să mai fie o Înaltă 
Parte Contractantă la Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului de la 16 septembrie 2022” (Co-
uncil of Europe 2022). În practică, suspendarea re-
prezintă faptul că această Convenție nu se va mai 
aplica Rusiei, ceea ce este și în detrimentul cetă-
țenilor ruși care nu vor mai putea să apeleze la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru în-
călcările autorităților ruse. 

În urma rapoartelor asupra încălcărilor normelor 
de drept internațional comise de forțele ruse, la ini-
țiativa SUA, sancționarea Rusiei a continuat în fo-
rurile internaționale astfel încât, în Adunarea Ge-
nerală a ONU din 7 aprilie 2022, s-a cerut ca Rusia 
să fie suspendată din Consiliul pentru Drepturile 
Omului cu 93 de voturi pentru și 24 împotrivă, 84 
de membri aținându-se, unul dintre aceștia fiind 
China care și-a justificat decizia declarând că sus-
pendarea Rusiei „va agrava divizarea, va intensi-
fica conflictul și va pune în pericol eforturile de 
pace” (UN General Assembly 2022). De aseme-
nea, Rusia și-a pierdut calitatea de membru în nu-
meroase organisme ONU precum Forumul perma-
nent al problemelor indigene, Comitetul ONU pen-
tru organizații neguvernamentale, UNICEF și 
ONU-Femei. Mai mult, în declarația membrilor G7 
din 7 aprilie se punea accent pe susținerea și creș-
terea presiunii asupra Rusiei „prin impunerea unor 
măsuri restrictive suplimentare coordonate pentru 
a împiedica efectiv abilitățile Rusiei de a continua 

Kherson a Comitetului Alegătorilor din Ucraina, Teritoriul 
Succesului în Hmelnytskyi, filiala regională Odessa a 
Comitetului Alegătorii Ucrainei, ONG-ul „MART” din Cernihiv, 
Casa Educațională pentru Drepturile Omului Cernihiv, Liga 
Legală Podil, Grupul pentru Drepturile Omului „SICH” din 
Dnipro, Centrul de cercetare juridică și politică „SIM” din Lviv 
și alte organizații la care se adaugă birourile publice ale 
UHHRU din Kramatorsk, Toretsk, Mariupol, Pokrovsk, 
Cernăuți, Șerkasi, Zaporizhzhia și Ujhorod. 
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agresiunea împotriva Ucrainei” (U.S. Embassy in 
Georgia 2022). 

Seria de negocieri de pace ruso-ucrainene a 
fost demarată de două echipe de consultare ce s-
au întâlnit inițial în Belarus - 28 februarie, 3 și 7 
martie -. Ulterior, acestea s-au mutat în Turcia – 
14-17, 21 martie –. O altă serie de negocieri este 
cea desfășurată la nivel ministerelor de afaceri ex-
terne, context în care ministrul ucrainean de ex-
terne Dmytro Kuleba și omologul său rus, Serghei 
Lavrov, s-au întâlnit de două ori, la Antalya, Turcia, 
pe 10 martie și din nou la Istanbul, pe 28 martie. 
Dar, la niciuna dintre aceste serii de negocieri cei 
doi președinți nu s-au întâlnit față în față și nici nu 
au fost înregistrate rezultate notabile. 

La cea de-a șasea rundă desfășurată între 29-
30 martie 2022 în Turcia părea că apar primele 
semne de progres în contextul în care Rusia de-
clara că va „reduce drastic operațiunile militare de 
luptă în Kiev și Cernihiv pentru a facilita creșterea 
încrederii reciproce pe parcursul negocierilor” 
(BBC 2022), marcându-se astfel intenția de a intra 
într-o fază de de-escaladare a conflictului. S-a de-
monstrat ulterior că mișcările trupelor rusești au re-
prezentat doar repoziționări în spațiu cu scopul de 
a atinge alte obiective. 

Ulterior, la negocierile ce au continuat în 7 apri-
lie 2022, în formula la nivele de ministere de ex-
terne care a implicat medierea israeliană și turcă, 
elementele contradictorii majore în negocieri pen-
tru partea rusă s-au arătat a fi - recunoașterea Cri-
meii și așa-numitelor republici populare Donbas ca 
state independente, neutralitatea și statutul non-
nuclear al Ucrainei și exerciții comune ale Ucrainei 
cu alte state desfășurate doar cu acordul Moscovei 
-, iar pentru partea ucraineană – suveranitatea și 
integritatea teritorială a Ucrainei și obținerea unor 
garanții de securitate solide din partea terților (Wil-
son Center 2022). Aceste contradicții au trecut în 
prim-planul negocierilor aproape imediat, în paralel 
cu discuțiile legate mai direct de conflictul în sine, 
cum ar fi încetarea permanentă a focului, schimbu-
rile de prizonieri, eforturile de evacuare și accesul 
organizațiilor de ajutor umanitar. În acest context, 
ministrul de externe rus Serghei Lavrov declara că 
„partea ucraineană a prezentat un proiect de acord 
care a deviat de la propunerile asupra cărora ne-
gociatorii părților au convenit” (Reuters 2022). Ul-
terior, într-o altă declarație din 11 aprilie, același 
ministru rus declara presei locale că deși negocie-
rile de pace sunt în desfășurare, Rusia nu își va 
opri atacurile, de asemenea, nega că Rusia comite 
crime de război (Pravda 2022). Mai mult, în 12 apri-
lie, președintele Putin declara că „Ucraina și-a 
schimbat poziția față de discuțiile de pace anteri-
oare de la Istanbul, spunând că acestea au ajuns 

                                                 
9 Cele două economii reprezintă circa 2% din PIB-ul global și 

în impas” (Anadolu Agency 2022). Concluzia mo-
mentului este că deși pozițiile părților devin ceva 
mai clare, niciun compromis nu pare să fie la ori-
zont, timp în care atacurile directe împotriva civililor 
și a bunurilor civile, care pot echivala cu crime de 
război, sunt din ce în ce mai frecvente și de mai 
mare amploare. 

 
 

Un nou set de sancțiuni și perspective 
sumbre pentru economia rusă 

Cristian Băhnăreanu 
 
Deși amploarea impactului asupra economiei glo-

bale este caracterizată încă de un mare grad de in-
certitudine și depinde în mare măsură de durata răz-
boiului dus de Rusia în Ucraina și răspunsurile poli-
tice ale părților, noi semnale vin din partea organi-
zaților economice internaționale care arată că eco-
nomia mondială va fi afectată cel puțin pe termen 
scurt de acest conflict, de sancțiunile economice și 
multitudinea de efecte asociate. Chiar și înainte de 
acest război, redresarea globală se afla într-o fază 
de decelerare pe fondul intensificării tensiunilor geo-
politice, persistenței pandemiei de Covid-19, dimi-
nuării sprijinului macroeconomic și blocajelor conti-
nue în materie de aprovizionare. Mai mult, s-a dete-
riorat conectivitatea comercială prin perturbarea ru-
telor de tranzit maritim și aerian de mărfuri și crește-
rea costurilor de transport. Impactul economic s-a 
transferat rapid în creșterea prețurilor internaționa-
le ale unor mărfuri ce provin mai ales din Rusia și 
Ucraina, cu un maxim de: +70% la gaze naturale, 
+65% cărbune, +40% grâu și +30% petrol (The World 
Bank Spring 2022, 6). Aceste presiuni asupra prețu-
rilor sunt agravate de inflația galopantă și o posibilă 
criză alimentară. 

Ponderea Rusiei și Ucrainei în economia globa-
lă este destul de mică9, dar ele au importanță deo-
sebită în comerțul mondial prin prisma rolului lor de 
furnizori de grâu (30%), porumb, îngrășăminte și ga-
ze naturale (20%), petrol (11%), metale rare (pala-
diu, titan, uraniu) și gaze inerte (argon, neon) (OECD 
March 2022, 5). Banca Mondială estimează că, în 
2022, economia Ucrainei va scădea cu circa 45,1% 
în funcție de durata și intensitatea războiului, cea 
rusă – care deja se află în recesiune – se va contrac-
ta cu cel puțin 11,2% pe fondul căderii puternice a 
cererii interne, cea din Belarus doar cu 6,5%, iar, per 
ansamblu, Europa de Est va înregistra o scădere e-
conomică de 30,7% (The World Bank Spring 2022, 
36-37). Mai mult, simulările OECD arată o posibilă 
reducere a creșterii economice cu circa 1,4% în zo-
na euro și cu puțin peste 1% la nivel mondial cu con-
diția ca șocurile de pe piețele de mărfuri și cele finan-
ciare să se mențină cel puțin un an și Rusia să intre 
într-o recesiune profundă (OECD March 2022, 7). 

o proporție similară din comerțul mondial. 
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Ca urmare a dezvăluirilor tragediei din orașul 
Bucha din 6 aprilie 2022, G7 și UE anunță planuri 
de a documenta și de a disemina informații despre 
atrocitățile comise de forțele armate ruse și de a 
impune Rusiei și mai multe costuri economice, in-
clusiv prin sancțiuni suplimentare. Astfel, adminis-
trația Biden a emis un ordin executiv prin care a 
interzis exporturile de servicii și noi investiții ameri-
cane în Rusia (The White House 2022a), iar Tre-
zoreria SUA a impus sancțiuni financiare asupra 
Sberbank și Alfa-Bank, blocând total activele aces-
tora, familiilor lui Vladimir Putin și Serghei Lavrov, 
membrilor Consiliului de Securitate al Rusiei, inclu-
siv premierul Mihail Mișustin și vicepreședintele 
Dmitri Medvedev  (U.S. Department of the Trea-
sury 2022) (Liptak, Klein și Collins 2022). 

La rândul său, UE a adoptat cel de-al cincilea 
pachet major de sancțiuni prin care: a interzis im-
porturile de cărbune rusesc, începând din august 
2022, precum și de lemn, ciment, îngrășăminte, 
fructe de mare și băuturi alcoolice; a extins inter-
dicțiile de export prin includerea combustibilului 
pentru avioane, calculatoarelor cuantice, semicon-
ductorilor și altor produse și servicii tehnologice; a 
interzis accesul navelor rusești în porturile UE, pre-
cum și utilizarea de către vehiculele rusești și be-
laruse a drumurilor din UE; a impus interdicție to-
tală asupra tranzacțiilor altor patru bănci rusești și 
sancțiuni financiare la adresa oligarhilor ruși, poli-
ticienilor și membrilor familiei acestora, inclusiv fii-
cele președintelui rus; a interzis companiilor rusești 
participarea la proiectele de achiziții publice din UE 
(Council of the EU 2022). 

În aceeași notă, Marea Britanie a sancționat din 
punct de vedere financiar Sberbank, Banca de cre-
dit din Moscova, opt oligarhi ruși, pe Serghei La-
vrov și ficele lui Putin, a interzis importurile de pro-
duse rusești din fier și oțel, exporturile de tehnologii 
cuantice și materiale avansate către economia 
rusă și toate investițiile noi în Rusia și s-a angajat 
să renunțe la importurile de cărbune și petrol ru-
sești până la sfârșitul anului 2022 și la cele de gaze 
cât mai curând posibil (GOV.UK 2022a) (GOV.UK 
2022b). Și Japonia a interzis importul anumitor pro-
duse rusești și noi investiții în Rusia și a sancționat 
financiar 398 de cetățeni ruși (inclusiv fiicele lui Pu-
tin) și 28 de entități rusești (inclusiv Sberbank și 
Alfa-Bank) (Ministry of Finance, Japan 2022), iar 
Australia a impus sancțiuni financiare și interdicții 
de călătorie pentru mai mulți oligarhi ruși (Federal 
Register of Legislation 2022a). 

Și în zilele următoare, comunitatea internațională 
a continuat să expulzeze o serie de diplomați ruși și 
să pună în aplicare noi sancțiuni (BBC News 2022) 
(Reuters Graphics 2022) menite destabilizeze eco-
nomia rusă și să sporească presiunea economică și 
financiară asupra regimului de la Moscova pentru a-
l obliga să renunțe la operațiile militare din Ucraina 
și să revină la calea diplomatică: 

• SUA a extins cerințele de licență privind con-
troalele la export aplicate Rusiei și Belarusului, 
adăugând pe lista alte 120 de firme rusești și bela-
ruse despre care se presupune că ar sprijini arma-
tele celor două țări, precum Alrosa (cea mai mare 
companie minieră de diamante din Rusia) și United 
Shipbuilding Corporation (companie rusă respon-
sabilă de construirea navelor de război ale marinei 
ruse) (U.S. Department of Commerce 2022a) (U.S. 
Department of Commerce 2022b) (U.S. Depar-
tment of the Treasury 2022) (U.S. Department of 
State 2022). De asemenea, același departament a 
emis ordine prin care revocă temporar privilegiile 
de export a trei companii aeriene ruse – Aeroflot, 
Azur Air și UTair – pentru presupuse încălcări ale 
controalelor la export anterioare (U.S. Department 
of Commerce 2022c). Mai mult, administrația Bi-
den a semnat două proiecte de lege prin care in-
terzice importurile de energie din Rusia și sus-
pendă relațiile comerciale normale cu Rusia și Be-
larus (The White House 2022b); 

• Australia a interzis exporturile anumitor bunuri 
de lux către Rusia (Federal Register of Legislation 
2022b); 

• Canada a interzis exporturile de servicii de asi-
gurare pentru industria aeronautică rusă, aviație și 
aerospațială și a sancționat financiar alte 33 de en-
tități din sectorul de apărare al Rusiei și o serie de 
oligarhi ruși (Government of Canada 2022a)  (Go-
vernment of Canada 2022b); 

• Elveția adoptă noul pachet de sancțiuni al UE 
din 8 aprilie, cu excepția interdicțiilor de transport 
care nu sunt necesare din cauza poziției sale geo-
grafice, și, în plus, impune sancțiuni financiare și 
restricții de călătorie pentru încă 200 de persoane 
și entități rusești (The Federal Council 2022); 

• Marea Britanie a sancționează financiar 206 
persoane, inclusiv a 178 de separatiști din așa-nu-
mitele republici populare Donețk și Lugansk, mai 
mulți oligarhi ruși, precum și apropiații și angajații 
acestora (GOV.UK 2022c). 

Se pare că toate aceste sancțiuni vor avea un im-
pact puternic asupra economiei ruse, Banca Mon-
dială prognozând că, până la sfârșitul anului 2022, 
investițiile se vor diminua cu circa 17%, rata inflației 
va atinge 22%, iar exporturile și importurile vor scă-
dea cu 30,9% și, respectiv, 35,2% (The World Bank 
Spring 2022, 92). De asemenea, va fi afectată și 
capacitatea Rusiei de a susține efortul de război 
dat fiind că o mare parte a importurilor rusești vi-
zează produse și tehnologie avansată necesare 
procesului de industrializare a economiei ruse. 

De cealaltă parte, Rusia a expulzat 18 diplomați 
ai Reprezentanței UE de la Moscova, 45 de diploma-
ți polonezi și doi bulgari ca ripostă la acțiunile simila-
re ale țărilor occidentale (TASS 2022a) (TASS 2022b) 
(TASS 2022c), ceea ce afectează relațiile bilaterale 
și eforturile diplomatice de aplanare a conflictului 
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din Ucraina. De asemenea, a interzis exporturile a 
peste 200 de produse până la sfârșitul anului 2022, 
inclusiv din domeniul telecomunicațiilor, medical, 
agricol sau diverse vehicule, echipamente electrice 
și lemn. Pentru a face față mai eficient sancțiunilor 
occidentale, Putin și Lukașenko au susținut că este 
nevoie de aprofundarea integrării ruso-belarusă 
prin crearea unei piețe comună a energiei elec-
trice, suplimentarea exercițiilor militare comune, 
prețuri favorabile la petrol și gaze pentru Belarus, 
consum domestic cu plăți în ruble și construcția co-
mună a unei centrale nucleare care va fi pusă în 
funcțiune până la sfârșitul anului 2022 (Alberti 
2022). Dmitri Medvedev a declarat că sancţiunile 
împotriva Rusiei ar putea provoca prăbuşirea tutu-
ror instituţiilor internaţionale şi ar putea duce la dis-
trugerea ordinii internaționale şi la consecinţe 
grave pentru economia globală (TASS 2022d). 

Pentru a contracara eventualele interdicții ale UE 
asupra importurilor de petrol și gaz rusesc10, Rusia 
susține că poate redirecționa rapid, la prețuri prefe-
rențiale, resurse energetice destinate Europei către 
alte țări considerate „prietenoase” din alte regiuni 
ale lumii care au nevoie de ele, precum și să spo-
rească consumul intern (Reuters Staff 2022). Se re-
feră la continentul asiatic, în special China și India, 
dar acest lucru nu se poate realiza repede și ușor, 
fiind nevoie de acorduri politice, de investiții, de con-
ducte și alte facilități etc. O altă problemă pentru 
Rusia sunt relațiile comerciale de lungă durată ale 
două puteri economice din Asia cu țări bogate în 
hidrocarburi din Orientul Mijlociu (Arabia Saudită, 
Irak, Emiratele Arabe Unite etc.) (Sullivan 2022) To-
tuși, Ungaria, prin vocea prim ministrului reales, 
Viktor Orbán, a anunțat că este gata să plătească 
livrările de gaze rusești în ruble, ceea ce ar în-
semna o încălcare a sancțiunilor UE impuse Rusiei 
(Cseresnyés 2022). Deja au apărut zvonuri că 
unele companii ocolesc dispozițiile UE, ameste-
când petrolul rusesc cumpărat la prețuri mult mai 
mici cu cel din alte surse și apoi comercializează 
noul amestec pe piața europeană (HotNews 2022). 

Pe măsură ce capacitatea Moscovei de a folosi 
valută și linii de credit a fost blocată, economia rusă 
a devenit tot mai dependentă de fluxurile curente 
de venituri din exporturile sale de petrol, gaze na-
turale și produse conexe. Dacă blocarea totală a 
importurilor de energie rusească către Europa nu 
pare a fi încă o opțiune, deoarece unele economii 
europene sunt atât de dependente de gazul rusesc 
încât aproape sigur ar intra în recesiune, reducerea 
utilizării hidrocarburilor rusești de către țările euro-
pene, cuplată cu îmbunătățirea aprovizionării cu pe-
trol și gaze de la alți producători, rămâne o priori-
tate. Măsurile respective ar duce la creșterea ofer-

                                                 
10 Deja SUA, Canada, Australia și Marea Britanie au luat astfel 
de măsuri, interzicând importurile de petrol din Rusia. 

tei totale și, implicit, la scăderea prețurilor interna-
ționale ale petrolului, ceea ce va avea un efect ne-
gativ asupra veniturilor în valuta străină ale Rusiei. 

 
 

Escaladarea crizei umanitare: refugiați, per-
soane dislocate intern și victime civile 

Alexandra Sarcinschi 
 
În primele două săptămâni ale lunii aprilie fluxul 

de refugiați din Ucraina către țările vecine a conti-
nuat într-un ritm mai redus decât în luna anterioară 
(figura nr. 4), cu o medie zilnică de aproximativ 
53.000 de persoane, sub jumătate din media zil-
nică înregistrată în primele două săptămâni ale 
războiului (UNHCR 2022a). 

 

 
Figura nr. 4: Evoluția numărului de refugiați din Ucraina de la 
începutul războiului până la 15 aprilie 2022 (UNHCR 2022a) 

 
La data de 15 aprilie, numărul total al refugiaților 

din Ucraina era de peste 4,7 milioane de persoane, 
majoritatea ieșind din țară pe la granița cu Polonia 
(2.744.778 persoane) și România (732.473 per-
soane) (figura nr. 5). 

 

 
Figura nr. 5: Aflux total de refugiați din Ucraina în țările ve-

cine până la 15 aprilie 2022 (UNHCR 2022a)11 
 

11 Datele prezentate pentru Rusia și Belarus corespund zilei 
de 14 aprilie 2022. 
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În continuare, se observă creșterea numărului 
total de refugiați care au trecut granița cu Federația 
Rusă: de la 350.632 de persoane la sfârșitul lunii 
martie, la 484.725 la 14 aprilie. Autoritățile ucrai-
nene acuză deportările ilegale (Ukraine 2022), fă-
când apel la art. 49 din a IV-a Convenție de la Ge-
neva (1949): „Transferările forţate, în masă sau in-
dividuale, precum şi deportările de persoane prote-
jate din teritoriul ocupat în teritoriul Puterii ocupan-
te sau în acela al oricărui alt stat, ocupat sau nu, 
sunt interzise, oricare ar fi motivul” (ONU 1949). 

În cazul României, cifrele publicate de către Po-
liția de frontieră diferă de cele înregistrate în statis-
ticile ONU din cauza situației speciale de la granița 
dintre Republica Moldova și țara noastră, unde sunt 
înregistrați a doua oară cei care au trecut din Ucra-
ina în Moldova și au ales să călătorească spre Ro-
mânia. ONU, așadar, centralizând datele furnizate 
de către autoritățile naționale, dublează numărul 
refugiaților care sosesc pe această rută. În total, 
autoritățile române au înregistrat de la începutul 
războiului, până la 15 aprilie, 721.951 de refugiați 
din Ucraina (Poliția de Frontieră Română 2022), 
dintre care 4.344 au solicitat azil, iar gradul de ocu-
pare al centrelor de cazare ale Inspectoratului Ge-
neral pentru Imigrări este de 70,7% (MAI 2022). 

 

 
Figura nr. 6: Aflux total de refugiați din Ucraina în România 
până la 15 aprilie 2022 (Poliția de Frontieră Română 2022) 
 
Dacă până la începutul lunii aprilie, numărul re-

fugiaților care au trecut în Republica Moldova de-
pășea numărul celor care au traversat frontiera cu 
Ungaria, în ultimele două săptămâni această ten-
dință s-a inversat, posibil din cauza a doi factori 
principali: pe de o parte, concentrarea numărului 
de persoane dislocate intern spre regiunea vestică 
a Ucrainei, ceea ce asigură accesul mai ușor la 
punctele de trecere a frontierei cu Polonia, Româ-
nia, Ungaria și Slovacia și, pe de altă parte, scăde-
rea capacității Republicii Moldova de a face față 
crizei umanitare. Dat fiind faptul că numărul refugi-
aților din Ucraina în Republica Moldova este în 
continuare foarte mare în comparație cu resursele 
țării, iar o parte importantă a acestora au ca desti-
nație finală țări occidentale, autoritățile au organi-
zat împreună cu Înaltul Comisariat al ONU pentru 

Refugiați, Organizația Mondială pentru Migrație și 
țările Uniunii Europene, transport aerian gratuit 
spre Austria, Franța, Letonia, Germania și Spania, 
unde refugiații se pot înregistra pentru acordarea 
protecției temporare (UNHCR 2022b). 

Cu toate acestea, conform Serviciul de poliție a 
frontierei de stat al Ucrainei, există un număr con-
siderabil de ucraineni care s-au întors în țară de la 
începutul ofensivei militare (peste 870.000 de per-
soane), în timp ce fluxul zilnic de intrare era la data 
de 12 aprilie de aproximativ 30.000 de persoane 
(OCHA 2022). Dacă în primele zile ale războiului 
majoritatea persoanelor care au intrat în Ucraina 
erau bărbați, aceeași sursă precizează că în ulti-
mele zile a crescut numărul femeilor, copiilor și bă-
trânilor care se întorc, ceea ce face ca activitatea 
organizațiilor internaționale specializate în acorda-
rea de ajutor umanitar să fie și mai dificilă. 

Scăderea numărului de refugiați poate fi cau-
zată în continuare de factorii menționați în analiza 
dedicată ultimelor două săptămâni din luna martie 
2022, precum imposibilitatea de a călători a anu-
mitor categorii de populație definite pe baza vâr-
stei, stării de sănătate și nivelului de trai, dar, în 
momentul de față, datele existente aduc în prim 
plan problematica imposibilității evacuării civililor 
din cauza blocării de către forțele armate ruse a 
coridoarelor de evacuare și a încălcării armistițiului 
în Luhansk (Radio Free Europe 2022). Conform 
declarațiilor viceprim-ministrului ucrainean, Iryna 
Vereshchuk, în ziua de 13 aprilie, cele 10 coridoare 
deschise anterior pentru evacuarea cetățenilor din 
orașele sudice asediate (Anadolu Agency 2022) au 
fost închise, din cauza blocării de către ruși a co-
loanelor de autobuze, iar în 14 aprilie au fost des-
chise nouă coridoare umanitare: patru până la Za-
porojie și cinci până la Bakhmut (figura nr. 7) (Ra-
dio Free Europe 2022). Evacuarea din Luhansk a 
fost amânată până la implementarea reală a unui 
acord de încetare a focului de către trupele rusești. 

 

 
Figura nr. 7: Coridoarele de evacuare a civililor deschise în 

ziua de 14 aprilie 2022 
 



11                                                                                                                                                                          Colocviu strategic nr. 7/2022 
 

 

Chiar dacă autoritățile ucrainene au putut eva-
cua o parte a civililor din zonele de conflict, la 11 
aprilie, primarul orașului Mariupol anunța că peste 
120.000 de persoane sunt încă acolo și au nevoie 
urgentă de ajutoare umanitare (WHO 2022). Cei 
care au reușit să părăsească estul Ucrainei, zona 
în care se desfășoară cele mai multe lupte, s-au 
deplasat către orașele din vest, nord și centru, as-
tfel că numărul persoanelor dislocate intern (IDP) 
a crescut considerabil de la 6,4 milioane de per-
soane la sfârșitul lunii martie la 7,1 milioane la mij-
locul lunii aprilie (WHO 2022). În continuare, în re-
giunea de vest sunt masate peste 2 milioane de 
IDP, în timp ce în nord și centru între 501.000 și 2 
milioane de IDP. 

În cele două săptămâni analizate, pe lângă as-
pectele legate de nevoile umanitare ale populației 
civile, a fost adusă în atenție problematica crimelor 
de război, dar și a unui potențial genocid, în special 
în discursurile președintelui ucrainean, Volodimir 
Zelensky (President of Ukraine 2022a) (President 
of Ukraine 2022b) (Schnell 2022), ale celui ameri-
can, Joe Biden (The White House 2022), și ale al-
tor oficiali europeni și mass-media (Wright 2022) 
(Liptak 2022). 

Dacă oficialii ucraineni afirmă că s-au înregistrat 
6.673 de crime de război (Ukraine 2022), dar care 
nu sunt confirmate încă de către organizațiile inter-
naționale, numărul victimelor civile este recunoscut 
la nivel internațional: 4.633 de persoane (2.651 ci-
vili răniți și 1.982 civili uciși), dintre care 198 de co-
pii decedați (OHCHR 2022) (Ukraine 2022). Biroul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului consi-
deră că cifrele reale sunt considerabil mai mari, 
deoarece încă nu au fost colectate toate datele din 
zonele în care au avut loc sau se desfășoară osti-
lități intense, precum: Mariupol, Izium și Popasna 
(OHCHR 2022). De asemenea, sunt în curs de în-
registrare zecile de victime din orașele din care for-
țele armate ruse s-au retras la începutul lunii apri-
lie: Bucha, Irpin, Hostomel și Borodianka (Ukraine 
Crisis Media Center 2022). 

Deși în ultimele două săptămâni trupele rusești 
s-au concentrat în regiunea de est, retrăgându-se 
parțial din zona Kievului, consolidarea acestora și 
reluarea ostilităților va duce la un număr și mai 
mare de victime, refugiați și IDP, la distrugerea in-
frastructurii civile, în special cea sanitară, și a lan-
țurilor de aprovizionare agravând o criză umanitară 
deja de mare amploare. 
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